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APRESENTAÇÃO
Em cumprimento aos princípios da Administração Pública e demais determinações
reguladoras e normativas, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas - IFAL
apresenta suas ações desenvolvidas durante o exercício de 2014.
O documento enfatiza planos e ações realizados nesse período e que contribuíram para a
concretização de uma gestão voltada para atender aos anseios da população alagoana, na ocasião em
que a Educação Profissional e Tecnológica desponta como uma iniciativa redentora no que se refere
aos aspectos socioeconômicos de Alagoas.
Nos últimos anos, o IFAL registrou a maior expansão já ocorrida em toda a sua história,
proporcionando a instalação e ampliação de campus em todas as mesorregiões do Estado, cujo
resultado esperado é de um futuro promissor e associado às oportunidades de mercado de trabalho
aliado às novas tecnologias no campo profissional. Esse tem sido o maior desafio das
administrações recentes. A expansão representa um antigo anseio da população dos Municípios
alagoanos que observa, na iniciativa do Governo Federal, a chance de capacitação profissional de
jovens, antes sem perspectiva profissional alguma, mas que agora reacende a esperança de um
futuro melhor com a possibilidade de ingresso de empreendimentos empresariais e industriais em
sua região em decorrência da ampliação do ensino profissional.
No entanto, essa instituição Federal de ensino teve que se adaptar ao novo conceito, com
mudanças de hábitos e atitudes. A participação da comunidade acadêmica em um processo eleitoral
democrático para a escolha de Reitor e Diretores Gerais dos Campus, a estruturação dos órgãos
colegiados e comissões representativas dos servidores técnicos administrativos e docentes foram
algumas dessas ações decisivas para efetivação do momento atual.
Destaca-se ainda, na área de Ensino, a introdução de cursos de Bacharelados e de
Licenciaturas, como efetiva contribuição para solucionar um quadro adverso que impera na maioria
das salas de aula da rede pública de ensino que é a carência de professores, notadamente nas áreas
de ciências exatas e nas demais áreas profissionais.
A consolidação do Instituto Federal como uma instituição fomentadora do desenvolvimento
social e econômico de Alagoas fez com que um aporte no aspecto orçamentário-financeiro fosse
reivindicado e, prontamente atendido pelo Ministério da Educação, visando adaptar todos os
campus à nova configuração. Com isso, foram previstos entre os planos e metas, ações como
reformas, construção e ampliação de salas de aulas das unidades já existentes e adaptações
arquitetônicas dos novos campus para melhor acolher seu corpo discente. O aumento da relação
professor-aluno passa a ser outro desafio a ser conquistado em dois anos como modo de garantir o
acesso ao ensino público com melhor qualidade.
O Relatório de Gestão é um instrumento que indica a aplicação eficiente dos recursos, o
atingimento dos objetivos traçados durante todo o processo de planejamento dentro da instituição. O
conteúdo aqui exposto não só aponta os desafios enfrentados e metas atingidas, como também é um
referencial importante para indicar futuro do IFAL, enquanto instituição de ensino estimuladora da
Educação Profissional e aliada da sociedade.
Sérgio Teixeira Costa
Reitor

HISTÓRICO DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS
Para melhor compreender a construção histórico política do ensino técnico em terras
alagoanas, particularmente a se compreender que o Instituto Federal de Alagoas nasce de duas
autarquias com personalidades, até então, absolutamente distintas, mister se faz separar as
narrativas, pelo menos, até 28 de dezembro de 2008 nas alusivas aos extintos CEFET e Agrotécnica
Federal, iniciando por aquele.
Através do Decreto N° 7.566, de 23 de setembro de 1909, o Presidente da República, Nilo
Peçanha, criou 19 escolas profissionalizantes no País, denominadas Escola de Aprendizes Artífices.
A maioria delas foi criada onde ainda não existiam indústrias o que comprova que seu
objetivo inicial era o de qualificar artesãos e não para a formação de mão de obra para a indústria.
Da mesma forma, sua localização, sempre nas capitais, obedecia mais a critérios políticos do que a
critérios de desenvolvimento urbano e socioeconômico. O aumento considerável de pessoas
“deserdadas” ou “desvalidas” que afluíam para as cidades fez com que essas escolas fossem criadas
com o propósito de neutralizar esses efeitos, considerados nocivos ao Governo.
A Escola de Aprendizes Artífices de Alagoas, que surgiu em cumprimento de disposto em
diploma legal do Governo Federal, já nasceu envolta em estigma, preconceito e discriminação. O
tempo, entretanto, se encarregou de apagar essa imagem. Instalou-se, inicialmente, na Rua
Conselheiro Lourenço de Albuquerque, Centro, no dia 21 de janeiro de 1910. Para o início das
aulas, foram montadas oficinas de serralharia, marcenaria, fundição e sapataria. Além desses
ofícios, ensinava-se o curso primário e o curso de desenho. Foram matriculados 93 alunos.
A falta de condições de funcionamento, devido às instalações precárias, fez com que a
Escola passasse a funcionar na Praça Sinimbu (atual prédio da Antiga Reitoria da Universidade
Federal de Alagoas – UFAL). Após alguns meses, foi instalada a oficina de alfaiataria, perfazendo o
total de cinco, número limite exigido pelo Governo Federal.
Ao longo dos 100 anos de existência, a Escola passou por vários processos de reforma,
recebendo diferentes denominações: Escola de Aprendizes Artífices de Alagoas (1909 a 1937),
Liceu Industrial de Maceió (1937 a 1961), Escola Industrial Deodoro da Fonseca e Escola Industrial
Federal de Alagoas (1961 a 1967), Escola Técnica Federal de Alagoas (1967 a 1999), Centro
Federal de Educação, Tecnológica de Alagoas, de acordo com os termos da Lei n o 8.948, de 8 de
dezembro de 1994, depois regulamentado nos termos do Decreto no 2.406, de 27 de novembro de
1997 e implementado nos termos do Decreto de 22 de março de 1999, tornou-se instituição dotada
de todas as prerrogativas de uma Instituição de Ensino Superior, nos termos do Decreto nº 5.224, de
1º de outubro de 2004. E, finalmente, a partir da Lei Nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, no
âmbito do sistema federal de ensino, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica, vinculada ao Ministério da Educação e com ela a criação do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas.
Em 1987, o Ministério da Educação resolveu criar um programa de expansão e melhoria do
ensino técnico de 2o grau. Com sua execução nasceram os campus avançados das Escolas Técnicas
Federais, denominados de Unidades de Ensino Descentralizadas. Ainda como Escola Técnica
Federal de Alagoas, foi atribuída a essa instituição a tarefa de implantar duas unidades de ensino: a
Unidade Descentralizada de Palmeira dos Índios, localizada no município de Palmeira dos Índios,
distante 130 km de Maceió, que teve seu funcionamento autorizado através da portaria 1.530 do
DOU, datada de 19 de outubro de 1992; e a Unidade Descentralizada de Marechal Deodoro,
localizada no Município de Marechal Deodoro, distante 25 Km da capital, que teve seu
funcionamento autorizado através da portaria 1.699 do DOU, datada de 6 de dezembro de 1994.
No ano de 1999, a Escola Técnica Federal Alagoas é transformada em Centro Federal de
Educação Tecnológica de Alagoas – o que permitiu a criação dos primeiros cursos Superiores de
Tecnologia.

No período de 2000 a 2008, foram sendo implantados diversos cursos de nível superior,
destinados à formação de tecnólogos na área da Indústria e de Serviços, e também convênios e
programas para a qualificação em nível de pós-graduação dos servidores efetivos do CEFET-AL.
Como dissemos, a história do Instituto Federal de Alagoas, por força de sua formação
inicial, desdobra-se em duas: a primeira, do CEFET-AL e a segunda da Escola Agrotécnica Federal
de Satuba que, de modo resumido, apresentamos agora.
O Município de Satuba está localizado na Região Metropolitana de Maceió, Estado de
Alagoas. No início, o povoado era conhecido como "Carrapato". Existiam apenas 11 casas de taipa
e palha. Em 1893, houve a construção de uma pequena capela que, mais tarde, foi reformada para
ser a matriz de Nossa Senhora da Guia. Dois sítios e dois engenhos garantiam o desenvolvimento de
"Carrapato", principalmente onde hoje funciona o Campus Satuba do Instituto Federal de Alagoas.
A povoação crescia, mas o comércio não acompanhou o progresso. Entretanto, quando a estrada de
ferro começou a ser construída, "Carrapato" conseguiu ter um bom movimento. O antigo nome foi
alterado para Satuba, que vem de "saúva", uma formiga característica das terras da região. A
primeira escola pública também surgiu nessa época. Uma agência postal funcionou como o primeiro
serviço público de Satuba.
Até 1950, era povoado de Rio Largo, mas, depois do censo, alguns moradores resolveram
lutar pela emancipação, Walter Figueiredo e Aristeu Lopes de Oliveira, por exemplo, praticamente
asseguraram que, em 1960, a lei 2.265 garantisse a autonomia administrativa e política.
Desde a sua fundação, até os dias atuais, o Campus Satuba teve várias denominações. No entanto,
sempre permaneceu destinado a formar mão de obra qualificada, para atender à demanda do setor
agropecuário do Estado de Alagoas, não só às indústrias do ramo, mas, sobretudo, buscando
melhorar a vida do homem do campo, através da disseminação de tecnologias que significassem
aumento da produtividade e dos lucros, para as explorações agrícolas e zootécnicas das
comunidades rurais.
O Decreto-Lei Nº 8.940, de 30 de agosto de 1911 cria o Patronato Agrícola de Alagoas,
destinado a ensinar, inicialmente, aos jovens, ofícios como os de selaria, carpintaria, sapataria, entre
outros. Apenas a partir de 1931, o Patronato inicia o ensino profissional agrícola.
Em 1934, o Patronato foi transformado no aprendizado agrícola de alagoas, recebendo a
denominação de Aprendizado Agrícola Floriano Peixoto no ano de 1939.
Em 1947, o Aprendizado recebeu a denominação de Escola Agrícola Floriano Peixoto,
denominação que permaneceu até o ano de 1957, quando passou a se denominar Escola Agrotécnica
Floriano Peixoto. A partir desta data, a Escola passou a oferecer o Curso Técnico de Agricultura,
com sua primeira turma formada em 1960.
Nova denominação surge em 1964, quando a escola foi denominada Colégio Agrícola
Floriano Peixoto. A esta época, o colégio oferecia os cursos de Iniciação e Mestria Agrícola, além
do Técnico em Agricultura.
A partir de 1969, deixam de existir os cursos de iniciação e de mestria, permanecendo,
apenas o de Técnico em Agricultura.
Com as mudanças ocorridas após a criação da antiga Coordenação do Ensino Agropecuário
– COAGRI houve a unificação nacional do título novo do curso, que passou a se chamar curso
Técnico em Agropecuária.
Desde 4 de setembro de 1979, por força do Decreto nº 83.937, a instituição recebeu a
denominação, corrente em todo o território nacional, para esse tipo de ensino, de Escola
Agrotécnica Federal de Satuba. Em novembro de 1993 passou a ser uma Autarquia Federal.

A FORMAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE ALAGOAS
Em dezembro de 2008 é criada uma nova Instituição, denominada Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas, formado a partir da fusão das duas autarquias
anteriormente referenciadas (Escola Agrotécnica Federal de Satuba – EAFS e Centro Federal de
Educação Tecnológica de Alagoas – CEFET-AL) que, inicialmente com históricos distintos, passam
a construir uma nova realidade educacional em Alagoas. Sua precípua finalidade é a de ser uma
instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e multicampi, especializada
na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na
conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas.
A criação do Instituto Federal de Alagoas (IFAL) se deu por meio de uma particular
integração entre duas autarquias, hoje extintas: o Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet) e
a Escola Agrotécnica Federal de Satuba.
Essas instituições já haviam passado por muitas outras mudanças: o Centro Federal de
Educação Tecnológica de Alagoas recebeu esse nome em 1994, tendo sido, inicialmente, Escola de
Aprendizes Artífices de Alagoas (1909), Liceu Industrial de Maceió (1937), Escola Industrial
Deodoro da Fonseca (1961), Escola Técnica Federal de Alagoas (1967). A Escola Agrotécnica
Federal de Satuba, por sua vez, ao ser criada recebeu o nome de Patronato Agrícola de Alagoas
(1911), e a seguir, passou a denominar-se Aprendizado Agrícola Floriano Peixoto (1939), Escola
Agrícola Floriano Peixoto (1947), Escola Agrotécnica Floriano Peixoto (1957), Colégio Agrícola
Floriano Peixoto (1964) e, por fim, Escola Agrotécnica Federal de Satuba (1979).
Com esses históricos distintos, buscamos a construção de uma nova realidade educacional
em nosso Estado. A partir de 29 de dezembro de 2008, por meio de Decreto 5.224, o IFAL passou a
ser a Instituição Federal, com todas as prerrogativas de uma Instituição de Ensino Superior, na qual
está centralizada a oferta de ensino técnico e tecnológico no Estado de Alagoas.
A Reitoria do IFAL funcionou, até início de 2012, nas instalações do Campus Maceió,
quando foi transferida, acompanhada das Pró-reitorias e os setores administrativos, para sua sede
própria, no bairro Jatiúca em Maceió.
Hoje, os campus do IFAL encontram-se assim distribuídos no Estado de Alagoas:
Campus Arapiraca
Localizado no Agreste, o campus Arapiraca iniciou suas atividades no segundo semestre de 2010,
funcionando provisoriamente em uma escola municipal. Atualmente, oferece os cursos médios
integrados de Informática e Eletroeletrônica, além de pós-graduação em Linguagem e Práticas
Sociais, com foco na área de serviços e tecnologia. Na modalidade a distância, a unidade oferta
cursos de ensino médio subsequente de Secretaria Escolar e Infraestrutura Escolar, além de
licenciatura em Ciências Biológicas e Letras/Português, e do curso superior de tecnologia em
Hotelaria.
Campus Maceió
Localizado na capital, o campus Maceió iniciou suas atividades em 1968, na Escola Técnica Federal
de Alagoas, e hoje está instalado em sua sede definitiva. Atualmente, oferece cursos médios
integrados de Edificações, Eletrônica, Eletrotécnica, Estradas, Informática, Mecânica e Química. Os
cursos técnicos subsequentes oferecidos são Eletrônica, Eletrotécnica, Mecânica, Química e
Segurança do Trabalho. Na Educação de Jovens e Adultos (EJA), é oferecido o curso de Artesanato.
Esse campus também oferece cursos superiores de tecnologia (Alimentos, Construção de Edifícios,
Design de Interiores, Gestão de Turismo e Hotelaria); bacharelado (Sistema de Informação); e
licenciaturas (Ciências Biológicas, Letras, Matemática e Química). A distância, o campus oferece os
cursos técnicos subsequentes de Infraestrutura Escolar e Secretaria Escolar, os cursos superiores de

Ciências Biológicas, Letras/Português e Administração Pública. Em nível de pós-graduação, são
oferecidos os cursos lato sensu em Educação de Jovens e Adultos, e em Química Tecnológica.
Campus Maragogi
Localizado no litoral norte, o campus Maragogi iniciou suas atividades no segundo semestre de
2010, funcionando provisoriamente em uma escola municipal. Atualmente, oferece os cursos
médios integrados de Hospedagem e Agroecologia e o técnico concomitante em Eventos, com foco
na área de Turismo. Na modalidade a distância, a unidade oferta curso de ensino médio subsequente
de Secretaria Escolar, além de licenciaturas em Ciências Biológicas e Letras/Português, e do curso
superior tecnológico em Hotelaria. O IFAL Maragogi ainda disponibiliza para a comunidade um
bacharelado em Administração Pública e uma pós-graduação em Gestão Municipal.
Campus Marechal Deodoro
Localizado no litoral, o campus Marechal Deodoro iniciou suas atividades no segundo semestre de
1995, com sede própria. Atualmente, oferta para o PROEJA os cursos médios integrados de
Cozinha, Guia de Turismo e Hospedagem, assim como o de Meio Ambiente. O campus também
oferece o curso superior de tecnologia em Gestão Ambiental e a pós-graduação lato sensu em
Educação e Meio Ambiente, com foco nas áreas de Turismo e Meio Ambiente.
Campus Murici
Localizado na Zona da Mata, o campus Murici iniciou suas atividades no segundo semestre de
2010, funcionando provisoriamente em uma escola municipal. Atualmente, oferece os cursos
médios integrados de Agroecologia e Agroindústria, com foco nas áreas de Meio Ambiente e
Indústria.
Campus Palmeira dos Índios
Localizado na Região do Agreste, o campus Palmeira dos Índios iniciou suas atividades em 1993,
com sede própria. Atualmente, oferta os cursos técnicos de nível médio, na forma integrada, em
Edificações, Eletrotécnica e Informática. Na forma subsequente, o campus oferece os cursos de
Eletrotécnica, Redes de Computadores e Segurança do Trabalho. Como técnicos concomitantes são
ofertados os cursos de Eletrotécnica, Redes de Computadores e Segurança do Trabalho. No âmbito
do PROEJA, é oferecido o curso de Eletrotécnica. O campus oferta, ainda, cursos superiores de
tecnologia em Sistemas Elétricos e em Construção de Edifícios, além de um bacharelado em
Engenharia Civil. A distância, oferta o curso técnico subsequente em Infraestrutura Escolar, as
licenciaturas em Ciências Biológicas e em Letras/Português, bem como o bacharelado em
Administração Pública. O campus Palmeira dos Índios oferta também curso de pós-graduação em
Gestão Municipal.
Campus Penedo
Localizado na Região do Baixo São Francisco, o campus Penedo iniciou suas atividades no segundo
semestre de 2010, funcionando em sede própria. Atualmente, oferta os cursos médios integrados de
Açúcar e Álcool, e de Meio Ambiente, com foco nas áreas de Meio Ambiente e Indústrias. A
distância, oferece cursos técnicos subsequentes de Infraestrutura Escolar e Secretaria Escolar, bem
como licenciaturas, em Ciências Biológicas e Letras/Português; um bacharelado, em Administração
Pública; e uma pós-graduação lato sensu, em Gestão Municipal, com foco nas áreas de Indústria e
de Educação.
Campus Piranhas
Localizado no alto Sertão, o campus Piranhas iniciou suas atividades no segundo semestre de 2010,
funcionando em sede própria. Atualmente, oferta os cursos técnicos integrados de Agrotecnologia e
Agroecologia, com foco nas áreas de Meio Ambiente e Indústria.

Campus Santana do Ipanema
Localizado no sertão de Alagoas, o campus Santana do Ipanema iniciou suas atividades no segundo
semestre de 2010, funcionando provisoriamente na Universidade Estadual de Alagoas (Uneal).
Atualmente, oferta o curso técnico, integrado e subsequente, em Agropecuária. Na modalidade a
distância, oferta os cursos técnicos subsequentes de Infraestrutura Escolar e Secretaria Escolar, além
de bacharelado em Administração Pública e licenciatura em Letras/Português.
Campus São Miguel dos Campos
Localizado na Zona da Mata, o campus São Miguel iniciou as suas atividades no segundo semestre
de 2010, funcionando provisoriamente em uma escola municipal. Atualmente, oferta o curso técnico
subsequente de Segurança do Trabalho.
Campus Satuba
Localizado na região metropolitana de Maceió, o campus Satuba, juntamente com o de Maceió, deu
início ao ensino profissionalizante no Estado. Situado em sede própria, oferta os cursos técnicos
integrados de Agroindústria e Agropecuária, além do subsequente de Agropecuária. O campus
também oferta o curso superior de tecnologia em Laticínios. A distância, oferece os cursos técnicos
subsequentes de Infraestrutura Escolar e Secretaria Escolar.
Campus Batalha
Com uma área territorial de 321km² e situado a aproximadamente 186km de Maceió, Batalha
localiza-se no sertão de Alagoas. O polo de Batalha, município considerado a bacia leiteira do
Estado, terá como foco a área agroalimentar e o desenvolvimento do setor produtivo do leite e
derivados. Inicialmente com oferta de cursos do Pronatec (Programa Nacional de acesso ao Ensino
Técnico e Emprego): Inglês e Auxiliar Administrativo.
Campus Coruripe
O município de Coruripe se estende por 918,2 km² e contava no último censo do IBGE (2010) com
52.160 habitantes. A densidade demográfica é de 56,8 habitantes por km² no território do município.
Coruripe fica vizinho dos municípios de Jequiá da Praia, Feliz Deserto e Teotônio Vilela, e a 37 km
a Sul-Oeste de São Miguel dos Campos. Teve inicio em no ano de 2014 ofertando os cursos do
PRONATEC (Programa Nacional de Ensino Técnico): Libras básico, Mecânico de Motocicletas,
Bombeiro Civil, Auxiliar Administrativo, Recepcionista, Agente de Informações Turísticas,
Espanhol Básico, Espanhol Intermediário, Inglês Básico, Inglês Intermediário e Cerimonialista e
Mestre de Cerimônia.
Campus Rio Largo
Após convênio firmado com a Infraero para cessão do prédio do Espaço Reviver, localizado na área
do aeroporto Zumbi dos Palmares, Rodovia BR 104, Km 91 Tabuleiro do Pinto Maceió AL, o
Instituto Federal de Alagoas – Ifal iniciou, as atividades do câmpus Rio Largo, com cursos
ofertados pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) : Inglês
Básico, Recepcionista e Balconista de Farmácia.
Campus Viçosa
Viçosa está localizada na mesorregião do leste alagoano, mais especificadamente no microrregião
serrana dos quilombos a 86 quilômetros da capital Maceió. O câmpus do Ifal em Viçosa celebrou o
início de seu funcionamento, com cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego – Pronatec,: Agente de Alimentação Escolar, Agente de Informações Turísticas, Agricultor
Familiar, Auxiliar Administrativo, Avicultor, Inspetor Escolar, Cuidador de Idoso, Espanhol Básico,
e Libras Básico, Libras Intermediário, Bovinocultor de Leite, Garçom, Operador de Computador e
Pintor de Obras.
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1. IDENTIFICAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS
1.1. Identificação da Unidade Jurisdicionada
Quadro A.1.1.1 – Instituto Federal de Alagoas
Poder e Órgão de Vinculação
Poder: Executivo
Órgão de Vinculação: Ministério da Educação
Código SIORG: 244
Identificação da Unidade Jurisdicionada
Denominação completa: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas
Denominação abreviada: IFAL
Código SIORG: 100900
Código LOA: 26402
Código SIAFI: 158147
Situação: Ativa
Natureza Jurídica: Autarquia
Principal Atividade: Educação Técnica, Tecnológica e
Código CNAE: 8541-4/8542-2
Profissional
Telefones/Fax de contato:
(082) 3194-1150
(082) 3194-1168
(082) 3194-1172
E-mail: secgab@ifal.edu.br
Página na Internet: http://www.ifal.edu.br
Endereço Postal: Rua Odilon Vasconcelos, nº 103. Jatiúca. 57035-660, Maceió-AL.
Normas relacionadas às Unidades Jurisdicionadas
Normas de criação e alteração das Unidades Jurisdicionadas
- Lei n.º 11.892, de 29/12/2008, publicada no DOU de 30/12/2008 – Institui a Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica e cria os Institutos Federais e Educação, Ciência e
Tecnologia.
Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das Unidades Jurisdicionadas
- Resolução n° 11, de 22 de setembro de 2009, publicada no Diário Oficial da União no dia 26 de
outubro de 2009, que autoriza a aprovação do Estatuto do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Alagoas.
- Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional.
- No Diário Oficial da União de 26 de outubro de 2009 foi publicada a Resolução nº 11, de 22 de
setembro de 2009 que aprova o Estatuto do IFAL. O mesmo traz em seus títulos a natureza e as
finalidades do IFAL, quais os órgãos colegiados e técnicos, o seu regime acadêmico, a
comunidade acadêmica, dos diplomas, certificados e títulos e as disposições gerais e transitórias,
onde consta a indicação para a construção e aprovação do regimento geral do IFAL.
- Resolução n.º 51/CS, de 09 de dezembro de 2013, que aprova o Regimento Interno do IFAL.
- Acordo de Metas e Compromissos que entre si celebram a União, representada pelo Ministério
da Educação, por intermédio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, e o Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia De Alagoas, para os fins de estruturação, organização
e atuação dos Institutos Federais criados pela Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008.
Manuais e publicações relacionadas às atividades das Unidades Jurisdicionadas
Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2014-2018. Demais dados reportar ao site
institucional.
Unidades Gestoras e Gestões Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas
Unidades Gestoras Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas
Código SIAFI
Nome
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158147
158380
158381
158382
158383
152800
152801
152802
152803
152804
152805
152815
Não tem ainda
Não tem ainda
Não tem ainda
Não tem ainda

Reitoria
Campus Marechal Deodoro
Campus Maceió
Campus Satuba
Campus Palmeira dos Índios
Campus Penedo
Campus Santana do Ipanema
Campus Piranhas
Campus Murici
Campus São Miguel dos Campos
Campus Arapiraca
Campus Maragogi
Campus Batalha
Campus Coruripe
Campus Rio Largo
Campus Avançado de Viçosa
Gestões relacionadas às Unidades Jurisdicionadas
Código SIAFI
Nome
26402
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões
Código SIAFI da Unidade Gestora
Código SIAFI da Gestão
158147
26402
158380
26402
158381
26402
158382
26402
158383
26402
152800
26402
152801
26402
152802
26402
152803
26402
152804
26402
152805
26402
152815
26402

1.2. Finalidade e Competências Institucionais da Unidade
De acordo com a Lei 11.892/2008, no seu Art. 6º consta como finalidades e características:
I - ofertar Educação Profissional e Tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, formando e
qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da economia, com
ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional;
II - desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo de
geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades
regionais;
III - promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e
educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão;
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IV - orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos
produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das potencialidades de
desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do Instituto Federal;
V - constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e de ciências
aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, voltado à investigação
empírica;
VI - qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas Instituições
Públicas de Ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica aos docentes das redes
Públicas de Ensino;
VII - desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica;
VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o
cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico;
IX - promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, notadamente
as voltadas à preservação do meio ambiente.
Art. 7o Observadas as finalidades e características definidas no art. 6º desta Lei, são objetivos dos
Institutos Federais:
I - ministrar Educação Profissional Técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos
integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de jovens e
adultos;
II - ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a capacitação, o
aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais, em todos os níveis de
escolaridade, nas áreas da educação profissional e tecnológica;
III - realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e
tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade;
IV - desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da educação
profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os segmentos sociais, e com
ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos;
V - estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e à
emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional; e
VI - ministrar em nível de educação superior:
a) cursos superiores de tecnologia visando à formação de profissionais para os diferentes setores da
economia;
b) cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com vistas na
formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e
para a educação profissional;
c) cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais para os diferentes
setores da economia e áreas do conhecimento;
d) cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização, visando à formação de
especialistas nas diferentes áreas do conhecimento; e
e) cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, que contribuam para promover o
estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e tecnologia, com vistas no processo de
geração e inovação tecnológica.
Art. 8o No desenvolvimento da sua ação acadêmica, o Instituto Federal, em cada exercício, deverá
garantir o mínimo de 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para atender aos objetivos definidos
no inciso I do caput do art. 7 o desta Lei, e o mínimo de 20% (vinte por cento) de suas vagas para
atender ao previsto na alínea b do inciso VI do caput do citado art. 7o.
§ 1o O cumprimento dos percentuais referidos no caput deverá observar o conceito de aluno
equivalente, conforme regulamentação a ser expedida pelo Ministério da Educação.
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§ 2o Nas regiões em que as demandas sociais pela formação em nível superior justificarem, o
Conselho Superior do Instituto Federal poderá, com anuência do Ministério da Educação, autorizar
o ajuste da oferta desse nível de ensino, sem prejuízo do índice definido no caput deste artigo, para
atender aos objetivos definidos no inciso I do caput do art. 7o desta Lei.
O Instituto Federal de Alagoas é vinculado a Secretaria de Educação Profissional e
Tecnológica – SETEC, do Ministério da Educação, e integra a Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica.
Consciente de sua responsabilidade na execução das Políticas Públicas, o IFAL executou
suas ações dentro dos Programas de Governo de seu Orçamento, sempre balizado na sua Função
Social (Missão) e Finalidades Institucionais. De modo geral fica como sendo:
Função Social (Missão):
Promover educação de qualidade social, pública e gratuita, fundamentado no princípio da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, a fim de formar cidadãos críticos para o
mundo do trabalho e contribuir para o desenvolvimento sustentável.
Finalidades Institucionais:
Formar e qualificar profissionais no âmbito da educação tecnológica, nos diferentes níveis e
modalidades de ensino, para os diversos setores da economia, bem como realizar pesquisa
aplicada e promover o desenvolvimento tecnológico de novos processos, produtos e serviços, em
estreita articulação com os setores produtivos e a sociedade, especialmente de abrangência local e
regional, oferecendo mecanismos para a educação continuada.
É importante ressaltar as principais características da Instituição como forma de demonstrar
a abrangência de sua área da atuação e as diversas possibilidades de atender às políticas públicas,
programas e ações de governo, que tratam da inclusão social través da educação profissional e
tecnológica. Com base na Lei nº 11892, de 29 de dezembro de 2008, são finalidades e
características do IFAL:
I.
ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades,
formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da
economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional;
II.
desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo
de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades
regionais;
III.
promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e
educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de
gestão;
IV.
orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos
produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das potencialidades
de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do Instituto Federal;
V.
constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e de
ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, voltado à
investigação empírica;
VI. qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas instituições
públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica aos docentes das
redes públicas de ensino;
VI.
desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica;
VII. realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o
cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico;
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VII. promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais,
notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente.
Os programas e ações de Governo executados pelo IFAL buscam ampliar a oferta da
Educação Profissional e Tecnológica para os diversos níveis e modalidades de ensino e promover a
inclusão social a amplas camadas da população, contribuindo para reduzir as desigualdades. Visam,
ainda, suprir as necessidades básicas do educando, proporcionando condições para sua permanência
e melhor desempenho. Além disso, dotar a Instituição de acervo bibliográfico e equipamentos
atualizados e promover a qualificação de seu pessoal, com vistas à melhoria continuada do processo
de ensino-aprendizagem.
Portanto, o IFAL reforça o seu papel na sociedade como o maior centro de referência em
educação profissional em Alagoas. Tal reconhecimento decorre da excelência e qualidade dos
cursos ofertados, de forma integrada e em diferentes níveis e modalidades de ensino, sempre
levando em consideração as tendências do setor produtivo e o cenário regional. Num processo de
inclusão social do jovem e do adulto trabalhador, no sentido de proporcionar-lhes educação
continuada, disseminando a inovação constante das ciências e das novas tecnologias.
A presença do IFAL no Estado de Alagoas pode ser observada através da abaixo:
Figura 1: Presença do IFAL em Alagoas.

Fonte:IFAL

1.3. Organograma Funcional
Abaixo o organograma funcional dos novos Campus.
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Figura 2. Organograma Campus Arapiraca
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Figura 3. Organograma Campus Batalha
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Figura 4. Organograma Campus Maceió
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Figura 5. Organograma Campus Maragogi
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Figura 6. Organograma Campus Marechal Deodoro
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Figura 7. Organograma Campus Murici
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Figura 8. Organograma Campus Palmeira dos Indios
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Figura 9. Organograma Campus Penedo
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Figura 10. Organograma Campus Piranhas
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Figura 11. Organograma Campus Rio Largo
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Figura 12. Organograma Campus Santana do Ipanema
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Figura 13. Organograma Campus São Miguel dos Campos
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Figura 14. Organograma Campus Satuba
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Figura 15. Organograma Campus Viçosa
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Figura 16. Organograma Reitoria
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1.4. Macroprocessos Finalísticos
Macroprocessos finalísticos do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de
Alagoas - IFAL com indicação dos principais produtos e serviços que tais processos devem oferecer
aos cidadãos usuários ou clientes.
Cadeia de Valor do IFAL – Consiste na representação do conjunto dos macroprocessos do
IFAL, possibilitando uma macrovisão da sua estrutura organizacional na ótica do pensamento
sistêmico.
Atualmente é composta por 6 (seis) Macroprocessos, sendo três finalísticos e três de apoio:
Gestão Administrativa (apoio), Extensão (finalístico), Desenvolvimento Institucional (apoio),
Pesquisa e Inovação (finalístico), Ensino (finalístico) e Gestão Acadêmica (apoio).
Figura 17 – Representação Gráfica da Cadeia de Valor do IFAL

Fonte: FGV
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1.5. Macroprocessos de Apoio
Principais macroprocessos de apoio ao exercício das competências e finalidades do IFAL.
AD – MACROPROCESSO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – DE APOIO
Compreende os processos de apoio, acompanhamento, controle e gestão administrativa.
Dentro deste macroprocesso estão mapeados os processos: Jurídico, Infraestrutura, Finanças,
Contabilidade, Contratos, Suprimentos, Orçamento e Protocole e Arquivo.

Fonte: FGV

Figura 18 – Macroprocesso de Gestão Administrativa
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EX – MACROPROCESSO DE EXTENSÃO - FINALÍSTICO
Compreende os processos de formulação, gestão e avaliação de políticas de extensão; o
desenvolvimento de ações, bem como das relações interinstitucionais e o acompanhamento de
egressos. Dentro deste macroprocesso estão mapeados os processos: Ações de Extensão, Relações
Interinstitucionais e Acompanhamento de Egressos.
Figura 19 – Macroprocesso de Extensão

Fonte: FGV
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PI – MACROPROCESSO DE PESQUISA E INOVAÇÃO - FINALÍSTICO
Compreende os processos de coordenação, supervisão, acompanhamento e avaliação dos
Programas de Pós-Graduação e Pesquisa oferecidos pelo Instituto, bem como as ações que visam
integrar o ensino, a pesquisa e a extensão, com um olhar para a inovação. Inclui a coordenação dos
Programas de Iniciação Científica e Tecnológica, a gestão dos NITs, a gestão de bolsas, o fomento e
estímulo à produção científica, gestão de Programas de Pós-Graduação e de Qualificação
Acadêmica.
Dentro deste macroprocesso estão mapeados os processos: Convênios, Gestão de Bolsas,
Programas de Pesquisa e Inovação, Qualificação e Pós-Graduação, e Contratação de Universidade.
Figura 20 – Macroprocesso de Pesquisa e Inovação

Fonte: FGV
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EN - MACROPROCESSO DE ENSINO - FINALÍSTICO
Compreende os processos de Gestão Pedagógica e Assistência ao Estudante.
Figura 21 – Macroprocesso de Ensino

Fonte: FGV

GA - MACROPROCESSO DE GESTÃO ACADÊMICA – DE APOIO
Compreende os processos de Informações e Estatísticas, Registros Acadêmicos e
Informações Acadêmicas dos alunos nos segmentos de Ensino, Pesquisa e Extensão.
Figura 22 – Macroprocesso de Gestão Acadêmica

Fonte: FGV
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2. INFORMAÇÕES SOBRE A GOVERNANÇA
A instituição possui um Conselho Superior, de caráter consultivo e deliberativo, com
membros eleitos por docentes, técnico-administrativos e alunos, com participação de representantes
da sociedade civil, um Colégio de Dirigentes, composto por diretores-gerais e pró-reitores, de
caráter consultivo e um Conselho de Ensino e Pesquisa, de caráter consultivo e deliberativo em
assuntos acadêmicos.
Possui ainda um Comitê de TI, responsável pelo planejamento do setor de tecnologia da
instituição. Possui uma Auditoria Interna, vincula ao Conselho Superior, estruturada com diversos
auditores e com autonomia funcional, atuando na Reitoria e nos campus da instituição.
Na instituição não existe uma corregedoria, contudo existe uma Comissão Permanente para
apuração de processos administrativos disciplinares, vinculado ao gabinete do Reitor.

2.1. Estrutura de Governança
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas – IFAL, instituição criada
nos termos da lei nº. 11.892, de 29 de dezembro de 2008, vinculada ao Ministério da Educação,
possui natureza jurídica de autarquia, sendo detentora de autonomia administrativa, patrimonial,
financeira, didático pedagógica e disciplinar.
De acordo com a Lei nº 11.892, os Institutos Federais se organizam em estrutura multi
campi, tendo como órgãos superiores responsáveis pela sua administração o Colégio de Dirigentes e
o Conselho Superior, e como órgão executivo de administração central a Reitoria, que inclui um
reitor e cinco pró-reitores. Cada Campus é administrado por um diretor-geral. Além do Conselho
Superior e do Colégio de Dirigentes, o IFAL possui ainda o Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão, todos eles presididos pelo Reitor.
O Conselho Superior, de caráter consultivo e deliberativo, é o órgão máximo do Instituto
Federal. O Colégio de Dirigentes, de caráter consultivo, é o órgão de apoio ao processo decisório da
Reitoria. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão é o órgão com funções deliberativas sobre
matéria acadêmica e didático-pedagógica.
Conselho Superior
Competências:
I. aprovar as diretrizes para atuação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Alagoas e zelar pela execução de sua política educacional;
II. deflagrar, aprovar as normas e coordenar o processo de consulta à Comunidade Escolar para
escolha do Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas e dos
Diretores - Gerais dos Campi, em consonância com o estabelecido nos arts. 12 e 13 da Lei nº.
11.892/2008;
III. aprovar os planos de desenvolvimento institucional e de ação e apreciar a proposta orçamentária
anual;
IV. aprovar o projeto político-pedagógico, a organização didática, regulamentos internos e normas
disciplinares;
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V. aprovar normas relativas à acreditação e à certificação de competências profissionais, nos termos
da legislação vigente;
VI. autorizar o Reitor a conferir títulos de mérito acadêmico;
VII. apreciar as contas do exercício financeiro e o relatório de gestão anual, emitindo parecer
conclusivo sobre a propriedade e regularidade dos registros;
VIII. deliberar sobre taxas, emolumentos e contribuições por prestação de serviços em geral a serem
cobrados pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas;
IX. autorizar a criação, alteração curricular e extinção de cursos no âmbito do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas;
X. aprovar a estrutura administrativa e o regimento geral do Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia de Alagoas, observados os parâmetros definidos pelo Governo Federal e legislação
específica;
XI. deliberar sobre questões submetidas à sua apreciação.
Composição:
I. o Reitor, como presidente;
II. representação de 1/3 (um terço) do número de campi, destinada aos servidores docentes, sendo o
mínimo de 02 (dois) e o máximo de 05 (cinco) representantes e igual número de suplentes, eleitos
por seus pares, na forma regimental;
III. representação de 1/3 (um terço) do número de campi, destinada ao corpo discente, sendo o
mínimo de 02 (dois) e o máximo de 05 (cinco) representantes e igual número de suplentes, eleitos
por seus pares, na forma regimental;
IV. representação de 1/3 (um terço) do número de campi, destinada aos servidores técnicos
administrativos, sendo o mínimo de 02 (dois) e o máximo de 05 (cinco) representantes e igual
número de suplentes, eleitos por seus pares, na forma regimental;
V. 02 (dois) representantes dos egressos e igual número de suplentes;
VI. 06 (seis) representantes da sociedade civil e igual número de suplentes, sendo 02 (dois)
indicados por entidades patronais, 02 (dois) indicados por entidades dos trabalhadores, 02 (dois)
representantes do setor público e/ou empresas estatais, designados pela Secretaria de Educação
Profissional e Tecnológica.
VII. 01 (um) representante e 01 (um) suplente do Ministério da Educação, designados pela
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica;
VIII. representação de 1/3 (um terço) dos diretores-gerais de Campi, sendo no mínimo de 02 (dois)
e o máximo de 05 (cinco) e igual número de suplentes, eleitos por seus pares, na forma regimental.
É importante complementar que:
* Os membros do Conselho Superior (titulares e suplentes), de que tratam os incisos II, III, IV, V e
VIII serão designados por ato do Reitor.
* Os mandatos serão de 02 (dois) anos, permitida uma recondução para o período imediatamente
subsequente, excetuando-se os membros natos, de que tratam os incisos I e VIII.
* Com relação aos membros de que tratam os incisos II, III e IV, cada Campus que compõe o
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas poderá ter no máximo 01 (uma)
representação por categoria.
* Serão membros vitalícios do Conselho Superior todos os ex-Reitores do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas, sem direito a voto.
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* Ocorrendo o afastamento definitivo de qualquer dos membros do Conselho Superior, assumirá o
respectivo suplente para a complementação do mandato originalmente estabelecido, realizando-se
nova eleição para escolha de suplentes.
* O Conselho Superior reunir-se-á, ordinariamente, a cada dois meses e, extraordinariamente,
quando convocado por seu Presidente ou por 2/3 (dois terços) de seus membros.
Colégio de Dirigentes
Competências:
I. aprovar a distribuição interna de recursos;
II. aprovar normas para celebração de acordos, convênios e contratos, bem como para elaboração de
cartas de intenção ou de documentos equivalentes;
III. apresentar ao Conselho Superior proposta de criação e alteração de funções e órgãos
administrativos da estrutura organizacional do Instituto Federal;
IV. aprovar o calendário de referência anual;
V. aprovar normas de aperfeiçoamento da gestão e;
VI. apreciar outros assuntos de interesse da administração do Instituto Federal, desde que não
estejam incluídos na competência do Conselho Superior.
Composição:
I. o Reitor, como presidente;
II. os Pró-Reitores; e
III. os Diretores Gerais dos Campi.
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
Competências:
I. propor ao Conselho Superior diretrizes para o ensino, a pesquisa e a extensão do Instituto Federal;
II. propor ao Conselho Superior alterações na organização didática;
III. apreciar propostas de criação, adequação e extinção de cursos, bem como de suspensão de oferta
de vagas;
IV. propor formas de acompanhamento e avaliação dos cursos;
V. exercer a fiscalização e o controle do cumprimento de suas decisões;
VI. criar câmaras e/ou comissões, permanentes ou temporárias, para estudo de assuntos específicos;
VII. apreciar e deliberar matérias relativas ao ensino, à pesquisa e à extensão de interesse da
administração do Instituto Federal, desde que não estejam incluídas na competência do Conselho
Superior;
VIII. elaborar seu Regimento Interno e quando necessário, promover sua alteração desde que
apreciado pelo Conselho Superior;
IX. indicar personalidades para a outorga do título de Doutor Honoris Causa e encaminhar para
apreciação do Conselho Superior;
X. exercer outras atividades relativas ao ensino, à pesquisa e à extensão;
XI. elaborar e alterar, quando necessário, seu estatuto e encaminhar para aprovação do Conselho
Superior.
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Composição:
Reitor, como Presidente;
Pró-reitor de Ensino;
Pró-reitor de Pesquisa e Inovação;
Pró-reitor de Extensão;
Um representante dos(as) pedagogos(as), eleito por seus pares;
Dois representantes dos docentes do IFAL, eleitos por seus pares;
Um representante dos técnico-administrativos do IFAL, eleitos por seus pares;
Um representante do corpo de pesquisadores, com grupo de pesquisa certificado pela PRPI, eleito
por seus pares;
Um representante do corpo de coordenadores dos projetos de extensão da PROEX, eleito por seus
pares;
Um membro da representação estudantil de cada nível de ensino(médio, graduação e pósgraduação, quando houver tal oferta), eleito entre seus pares, dentre os alunos regularmente
matriculados.
A Auditoria Interna é o órgão de controle responsável por fortalecer e assessorar a gestão,
bem como racionalizar as ações do IFRJ e prestar apoio, dentro de suas especificidades no âmbito
da Instituição, aos Órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e ao Tribunal
de Contas da União, respeitada a legislação pertinente.
A Procuradoria Federal é o órgão de execução da Procuradoria-Geral Federal responsável
pela representação judicial e extrajudicial e pelas atividades de consultoria e assessoramento
jurídicos, a apuração da liquidez e certeza dos créditos, de qualquer natureza, inerentes às suas
atividades, inscrevendo-os em dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial, observada a
legislação pertinente.
2.2 Atuação da Unidade de Auditoria Interna
O Setor de Auditoria Interna do Instituto Federal de Alagoas inserido em seu Estatuto,
publicado no D.O.U. de 26/10/2009 e aprovado pela Resolução Nº 11 de 22/09/2009 pelo Conselho
Superior do IFAL, é a unidade responsável pelo acompanhamento das ações de controle de gestão
administrativa e assessoramento ao Gestor. Sua atuação, conforme legislação pertinente, ocorre
através das ações descritas no Plano Anual de Auditoria Interna.
Para a realização dos trabalhos, o setor de Auditoria Interna do Instituto Federal de Alagoas
apresenta a seguinte composição de seu quadro de servidores:
TABELA 1 – Quadro de servidores lotados na Auditoria
NOME DO SERVIDOR
CARGO / FUNÇÃO / LOTAÇÃO
Adriana Lins de Gusmão Vila Nova
Auditora (Reitoria)
Jonilson Simões de Oliveira
Contador/Chefe da Auditoria Interna(Reitoria)
José Emiliano dos Santos
Auditor (Reitoria)
Marilia Cristyne S. G. B. Matsumoto
Auditora (Reitoria)
Silvana Kelly Coimbra Peixoto
Tec. em Assuntos Educacionais (Reitoria)
Sócrates Mesquita Bomfim
Auditor (Reitoria)
Thiago José Custódio da Silva
Auditor (Reitoria)
Durante o ano de 2014, o IFAL cedeu a Auditora Michelly Chrystina da Silva Cavalcanti à
Controladoria-Geral da União Regional do Estado de Alagoas, conforme Portaria nº 89, de 15 de
janeiro de 2014. E ainda, foi concedida licença médica à Auditora Adriana Lins de Gusmão Vila
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Nova, através do SIASS – INSS/Maceió/AL desde 12/08/2014, ainda em vigência. Apesar desses
eventos, que não haviam sido previstos quando da realização do PAINT/2014, as ações
programadas foram cumpridas integralmente, pois houve uma readequação das mesmas e
distribuição entre os membros da equipe que permaneceram no setor.
Em 30 de junho de 2014, foi publicada a Portaria 1.392/GR que lotou todos os Auditores na
Reitoria (anteriormente 04 membros da equipe estavam lotados nos campi Maceió, Marechal
Deodoro, Satuba e Palmeira dos Índios), seguindo a tendência de centralização dos trabalhos, e
consequentemente, fortalecendo o setor e permitindo maior interação entre os membros da equipe,
bem como, promovendo, maior intercâmbio de informações e o enriquecimento dos trabalhos com a
interferência de mais membros na realização de uma mesma ação.
Em dezembro de 2014 foi publicada a Resolução de 46/CS, 22 de dezembro de 2014,
aprovando o Regimento da Auditoria Interna que define toda a Estrutura Organizacional do setor.
Das constatações/informações pontuadas nos Relatórios das ações desenvolvidas em 2014,
temos que:
Tabela 2 – Ações desenvolvidas pela Auditoria do IFAL
Recursos
nº Relatório Escopo
auditados
de Auditoria Instrumento
(R$)

01/2014

01/2014

Gestão de
Patrimônio
– Controle
Patrimonial
Campus
Santana
do Ipanema

Constatação

Recomendação

Estágio
de
Implementação

Verificamos não haver conhecimento pleno do responsável pelo
setor, acerca de normas pertinentes
ao controle dos bens permanentes
como: a Instrução Normativa nº
205/1988 da Secretaria de Administração Pública da Presidência
da República – SEDAP/PR que regulamenta as rotinas internas dos
órgãos do SISG no tocante à racionalização do uso de materiais
(consumo e permanente); Lei Federal nº 4320/1964 e Lei CompleR$ 846.925,20 mentar nº 101/2000 (Lei de Res(oitocentos e ponsabilidade Fiscal).
quarenta e seis
mil, novecen- Inexistência
de
identificação
tos e vinte cin- patrimonial em bens de uso
co reais e vinte permanente. Foram localizados
centavos), va- bens permanentes em uso que não
lor total de estão devidamente identificados,
bens do Cam- ou seja, não possuem a plaqueta
pus.
ou
etiqueta
apropriada
de
identificação de patrimônio e
tombamento.

Recomendamos que a ges- Implementado
tão propicie cursos de capacitação e treinamento ao
responsável pelo setor,
para que o mesmo aperfeiçoe, adquira conhecimentos e possa ajustar os procedimentos
conforme
prescreve a legislação.

Falha no controle interno dos bens
patrimoniais. Foi verificado que
ainda não há um controle eficiente
do material permanente em uso,
principalmente no tocante a sua
movimentação, tendo em vista que
foi localizado um equipamento em
local diferente ao do mencionado
na
Relação
de
Cadastro
Patrimonial.

Recomenda-se que seja Implementado
atualizada, na Planilha de
Bens Patrimoniais do
Campus
Santana
do
Ipanema, a localização
física do bem para fins de
controle, bem como para a
realização do inventário
físico dos bens.

Recomenda-se que sejam Parcialmente
afixadas as plaquetas de implementado
identificação nos bens móveis para fins de controle
dos bens patrimoniais,
bem como para a realização do inventário físico
dos bens, atendendo o que
prescreve a IN 205/88.

Gestão
de R$ 846.925,20 Falta de atualização dos Termos de Providenciar a atualização Implementado
Patrimônio – (oitocentos e Responsabilidade. Foi constatado dos
Termos
de
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que os registros relativos à Responsabilidade
identificação, localização e valor
dos bens móveis não são Promover a divulgação Implementado
quanto a procedimentos de
atualizados regularmente.
cuidados com os bens e a
conscientização
dos
servidores/usuários quanto
à
comunicação
a
Coordenação
de
Patrimônio de qualquer
situação
referente
à
mudança de localização
do bem.
Adotar
procedimentos Implementado
administrativos para inibir
que
servidores
movimentem
bens
permanentes sem a devida
comunicação ao setor de
patrimônio.
quarenta e seis
mil, novecenControle Pa- tos e vinte cintrimonial
co reais e vinte
Campus
centavos), vaSantana do lor total de
Ipanema
bens do Campus.

01/2014

Gestão
de
Patrimônio –
Controle Patrimonial
Campus
Santana do
Ipanema

Verificamos que Termos de
Responsabilidade
de
setores
diversos
estão
sob
a
responsabilidade
da
Direção
Geral.

Recomendamos que os Implementado
Termos
de
Responsabilidades sejam
emitidos em nome do
responsável de cada setor.

Não há rotina de verificação da Recomendamos que seja Implementado
exata localização dos bens estabelecida uma rotina de
patrimoniais.
verificação
da
exata
localização
dos
bens
permanentes,
principalmente em virtude
do funcionamento do
Campus ser provisório no
prédio
da
UNEAL.
Sugerimos, ainda, que o
Setor
de
Patrimônio
confira
as
cargas
patrimoniais “In loco”,
alternando-se
os
ambientes anualmente de
tal
sorte
que,
em
determinado período de
tempo, todo o Campus
seja submetida a essa
conferência.
Esse
procedimento cria uma
rotina de controle interno
que
poderá
evitar
distorções
entre
os
controles.

R$ 846.925,20 Não funcionamento do Módulo Providenciar
junto
a Implementado
(oitocentos e Patrimônio do SIPAC no Campus Reitoria o processo de
quarenta e seis Santana do Ipanema.
implantação do Módulo
mil, novecenPatrimônio do SIPAC
tos e vinte cinJustificativas quanto ao Implementado
co reais e vinte
não cumprimento do
centavos), vacronograma estabelecido
lor total de
pelo
IFAL
para
bens do Camimplantação
do
Módulo
pus.
Patrimônio do SIPAC.
Os registros contábeis dos bens Promover a conferência e Parcialmente
móveis não conferem em sua conciliação dos registros Implementado
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totalidade
cadastrais.

com

os

registros contábeis com os registros
cadastrais de todos os
bens móveis.

Não existe comunicação periódica
(informatizada ou por meio de
relatórios) entre o setor de
patrimônio e o serviço de
contabilidade referente ao ingresso
dos bens permanentes

Alertamos
a
Gestão Parcialmente
quanto à importância da Implementado
interação
entre
a
Contabilidade e o Setor de
Patrimônio.

Não há apuração da depreciação Providenciar, juntamente, Parcialmente
dos bens.
com
o
Setor
de Implementado
Contabilidade a apuração
da depreciação dos bens
de
acordo
com
as
legislações pertinentes.

01/2014

Gestão de
Patrimônio
– Controle
Patrimonial
Campus
Santana
do Ipanema

R$ 846.925,20
(oitocentos e
quarenta e seis
mil, novecentos e vinte cinco reais e vinte
centavos), valor total de
bens do Campus.

Ausência de Inventário Anual de
bens
móveis
atualizado.
Inobservância ao disposto no
artigo 96 da Lei nº. 4.320/64 e
item 8 da IN/SEDAP nº. 205/88.

Providenciar a conclusão Implementado
do Inventário Anual de
bens móveis de 2013
através
de
comissão
inventariante designada.

Verificamos um efetivo de pessoal
insuficiente para que atenda as
necessidades do Campus, uma vez
que, o Coordenador de Materiais
designado,
está
acumulando
atribuições
como:
registro,
tombamento, transferência para os
setores de destino e o controle dos
bens, além ser responsável pelo
almoxarifado e transportes, não
sendo respeitado o Princípio da
Segregação de Funções.

Recomendamos que o Implementado
Gestor
viabilize
a
alocação de um número
maior de servidores ou
terceirizados para auxiliar
na
execução
das
atividades de patrimônio,
promovendo a Segregação
de Funções, pois a
quantidade
existente
atualmente é insuficiente e
não
proporciona
um
controle
patrimonial
eficiente, que auxilie no
processo
de
Gestão
Patrimonial

O servidor responsável pelo setor
não recebeu treinamento para
atuar no almoxarifado e realiza
suas
atividades
acumulando
atribuições, pois está designado
para gerenciar o almoxarifado,
patrimônio e transportes.

Promover a capacitação de Implementado
servidores
quanto
as
atividades referentes ao
almoxarifado, para que
qualquer servidor público
lotado no setor, adquira
conhecimentos básicos em
Almoxarifado. Isso se faz
necessário
para
uma
eficiente
gestão
de
materiais no âmbito da
Administração
Pública,
com vistas a suprir
adequadamente
às
necessidades
da
Organização
em
que
trabalham, implantando e
operacionalizando
controles eficientes.

Os serviços oferecidos não
atendem
totalmente
as
necessidades dos usuários e não
existe um efetivo de pessoal
suficiente para que haja uma
distribuição
das
atribuições
(recebimento,
armazenamento/distribuição).

Providenciar
mais Implementado
servidores para auxiliar na
execução das atividades
de
almoxarifado
promovendo, assim, a
segregação de funções e
um
melhor

54
desenvolvimento
trabalhos.
Não existe uma área adequada
para o recebimento dos materiais,
como
também
equipamento
mecânico
para
transporte/deslocamento
dos
mesmos, em que pese ainda se
tratar de localização e situação
provisória.

dos

Recomendamos que nas Parcialmente
imediações da localização Implementado
do Almoxarifado tenha
estrutura suficiente que
permita a facilidade do
transporte dos produtos.
Viabilizar a aquisição de Parcialmente
equipamentos para o Implementado
transporte/deslocamento
de materiais, visando à
própria segurança das
pessoas que trabalham no
almoxarifado.

Os
materiais
não
estão Procurar adotar critérios Parcialmente
acondicionados de acordo com as de
acondicionamento Implementado
especificações do fabricante.
recomendado
por
especificações
do
fabricante, pois se o
produto for deteriorado
durante
uma
armazenagem inadequada,
poderá
ocorrer
um
acidente, quando de seu
uso.

01/2014

Gestão de
Patrimônio
– Controle
Patrimonial
Campus
Santana
do Ipanema

R$ 846.925,20
(oitocentos e
quarenta e seis
mil, novecentos e vinte cinco reais e vinte
centavos), valor total de
bens do Campus.

Os produtos inflamáveis não estão
separados dos demais materiais.
Alguns estão armazenados em
contato direto com o solo, sem a
devida proteção.

Adotar
cuidados Parcialmente
necessários para o trato de Implementado
materiais/produtos
inflamáveis e evitar o
armazenamento
em
contato direto com o solo.

Os materiais vencidos (por não
serem mais utilizados), obsoletos
ou
inservíveis
estão
acondicionados junto aos demais
materiais.

Reservar um local para a Parcialmente
guarda
de
materiais Implementado
vencidos, obsoletos ou
inservíveis enquanto não
for determinado o seu
destino, bem como, adotar
cuidados em busca de
controles de armazenagem
mais eficientes para evitar
prejuízos.
Recomendamos que os Parcialmente
materiais obsoletos ou em Implementado
desuso
devem
ser
identificados para fins de
baixa, a ser precedida de
exame
por
comissão
especial para esse fim.
Devem ser diligenciados,
ainda, no sentido de
viabilizar
possível
aproveitamento em outra
instituição,
mediante
doação, observados os
dispositivos
legais
vigentes.
Recomendamos que o Parcialmente
Gestor de Almoxarifado Implementado
verifique o estado ou
condição de uso dos
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materiais (saneamento de
material)
visando
à
liberação de áreas nos
almoxarifados
e
dos
materiais
considerados
ainda sem uso, cujo
estoque na organização for
muito
superior
às
necessidades de consumo,
ou seja, o seu giro é muito
baixo, incorrendo ao risco
de que o mesmo perca a
sua validade, se deteriore
ou se torne obsoleto, pois
não
haverá
consumo
suficiente
para
as
quantidades estocadas.
No
almoxarifado
não
há
manutenção
periódica
das
instalações,
os
extintores
encontram-se com suas cargas
vencidas, não são suficientes e não
estão
dispostos
em
locais
adequados
com
a
devida
sinalização.

01/2014

02/2014

Gestão
de
Patrimônio –
Controle Patrimonial
Campus Santana do Ipanema

R$ 846.925,20
(oitocentos e
quarenta e seis
mil, novecentos e vinte cinco reais e vinte
centavos), valor total de
bens do Campus.

Gestão
de
Patrimônio –
Controle Patrimonial
Campus Arapiraca

R$ 67.352,34
(sessenta e sete
mil, trezentos e
cinquenta
e
dois reais e
trinta e quatro

Verificamos
não
haver
conhecimento
pleno
do
responsável pelo setor, acerca de
normas pertinentes ao controle dos
bens permanentes como: a
Instrução Normativa nº 205/1988
da Secretaria de Administração
centavos),
Pública
da
Presidência
da
valor total dos República – SEDAP/PR que
estoques
regulamenta as rotinas internas
internos
no dos órgãos do SISG no tocante à
almoxarifado. racionalização do uso de materiais
(consumo e permanente).

Adotar um conjunto de Parcialmente
ações,
normas
e implementado
procedimentos que visem
evitar, furtos, roubos,
quebras e avarias de
materiais, bem como
acidentes
pessoais.
Destacamos:
*
Providenciar
a
instalação
de
equipamentos
de
segurança
e
contra
incêndio,
observando
normas técnicas;
* Sinalizar os extintores
de incêndio;
* Treinar o pessoal no uso
dos extintores;
* Utilizar símbolos que
estabeleçam cuidados na
estocagem, manuseio e
trasporte;
* Fazer as recargas dos
extintores;
* A manipulação de
materiais deve ser feita
com meios adequados de
transporte
como:
carrinhos, caixas, cestas,
etc., a fim de evitar
esforços desnecessários,
demoras,
danos
e
resguardar a saúde dos
servidores.
Recomendamos que a Implementado
gestão propicie cursos de
capacitação e treinamento
ao responsável pelo setor,
para que o mesmo
aperfeiçoe,
adquira
conhecimentos e possa
ajustar os procedimentos
conforme prescreve a
legislação.
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02/2014

Gestão
de
Patrimônio –
Controle Patrimonial
Campus Arapiraca

Inexistência
de
identificação
patrimonial em bens de uso
permanente. Foram localizados
bens permanentes em uso que não
estão devidamente identificados,
ou seja, não possuem a plaqueta
ou
etiqueta
apropriada
de
identificação de patrimônio e
tombamento.

Recomenda-se que sejam Parcialmente
afixadas as plaquetas de Implementado
identificação em todos os
bens móveis para fins de
controle
dos
bens
patrimoniais, bem como
para a realização do
inventário físico dos bens,
atendendo o que prescreve
a IN 205/88.

Falha no controle interno dos bens
patrimoniais. Foi verificado que
ainda não há um controle eficiente
do material permanente em uso,
principalmente no tocante a sua
movimentação, tendo em vista que
foi localizado um equipamento em
centavos),
local diferente ao do mencionado
valor total dos na
Relação
de
Cadastro
estoques
Patrimonial, em que pese se tratar
internos
no de situações provisórias, pois a
almoxarifado. unidade ainda se encontra em fase
de construção.

Recomenda-se que seja Parcialmente
atualizada, na Planilha de Implementado
Bens Patrimoniais do
Campus
Arapiraca
a
localização física do bem
para fins de controle, bem
como para a realização do
inventário físico dos bens.

Falta de atualização dos Termos de
Responsabilidade. Foi constatado
que os registros relativos à
identificação, localização e valor
dos bens móveis não são
atualizados regularmente, situação
que deveria fazer parte da rotina
do Campus.

Providenciar a atualização Implementado
dos
Termos
de
Responsabilidade.

R$ 67.352,34
(sessenta e sete
mil, trezentos e
cinquenta
e
dois reais e
trinta e quatro

Promover a divulgação Implementado
quanto a procedimentos de
cuidados com os bens e a
conscientização
dos
servidores/usuários quanto
à
comunicação
a
Coordenação
de
Patrimônio de qualquer
situação
referente
à
mudança de localização
do bem.
Adotar
procedimentos Implementado
administrativos para inibir
que
servidores
movimentem
bens
permanentes sem a devida
comunicação ao setor de
patrimônio.

Não há rotina de verificação da Recomendamos que seja Implementado
exata localização dos bens estabelecida uma rotina de
patrimoniais.
verificação
da
exata
localização
dos
bens
permanentes,
principalmente em virtude
do funcionamento do
Campus ser provisório.
Sugerimos, ainda, que o
Setor
de
Patrimônio
confira
as
cargas
patrimoniais “In loco”,
alternando-se
os
ambientes anualmente de
tal
sorte
que,
em
determinado período de
tempo, todo o Campus
seja submetida a essa
conferência.
Esse
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procedimento cria uma
rotina de controle interno
que
poderá
evitar
distorções
entre
os
controles.
Não funcionamento do Módulo Providenciar
junto
a Implementado
Patrimônio do SIPAC no Campus Reitoria o processo de
Arapiraca.
implantação do Módulo
Patrimônio do SIPAC.
Justificativas quanto ao Implementado
não cumprimento do
cronograma estabelecido
pelo
IFAL
para
implantação do Módulo
Patrimônio do SIPAC.

02/2014

02/2014

Os registros contábeis dos bens
móveis não conferem em sua
totalidade com os registros
cadastrais.

Promover a conferência e Parcialmente
conciliação dos registros Implementado
contábeis com os registros
cadastrais de todos os
bens móveis.

Não existe comunicação periódica
(informatizada ou por meio de
relatórios) entre o setor de
patrimônio e o serviço de
R$ 67.352,34
contabilidade referente ao ingresso
(sessenta e sete
dos bens permanentes.
mil, trezentos e
Gestão
de cinquenta
e Não há apuração da depreciação
Patrimônio – dois reais e dos bens.
Controle Pa- trinta e quatro
trimonial
Campus Ara- centavos),
valor total dos
piraca
estoques
internos
no Ausência de Inventário Anual de
almoxarifado. bens
móveis
atualizado.
Inobservância ao disposto no
artigo 96 da Lei nº. 4.320/64 e
item 8 da IN/SEDAP nº. 205/88.

Alertamos
a
Gestão Parcialmente
quanto à importância da Implementado
interação
entre
a
Contabilidade e o Setor de
Patrimônio.

Verificamos um efetivo de pessoal
insuficiente para que atenda as
necessidades do Campus, uma vez
que, o Coordenador de Materiais
designado,
está
acumulando
atribuições
como:
registro,
tombamento, transferência para os
setores de destino e o controle dos
bens, além ser responsável pelo
almoxarifado e transportes, não
sendo respeitado o Princípio da
Segregação de Funções.

Recomendamos que o Implementado
Gestor
viabilize
a
alocação de um número
maior de servidores ou
terceirizados para auxiliar
na
execução
das
atividades de patrimônio,
promovendo a Segregação
de Funções, pois a
quantidade
existente
atualmente é insuficiente e
não
proporciona
um
controle
patrimonial
eficiente, que auxilie no
processo
de
Gestão
Patrimonial.

O servidor responsável pelo setor
não recebeu treinamento para
atuar no almoxarifado e realiza
suas
atividades
acumulando
atribuições, pois está designado
para gerenciar o almoxarifado,
patrimônio e transportes.

Promover a capacitação de Implementado
servidores
quanto
as
atividades referentes ao
almoxarifado, para que
qualquer servidor público
lotado no setor, adquira
conhecimentos básicos em
Almoxarifado. Isso se faz

Gestão
de
Patrimônio –
Controle Patrimonial
Campus Arapiraca

R$ 67.352,34
(sessenta e sete
mil, trezentos e
cinquenta
e
dois reais e
trinta e quatro

Providenciar, juntamente, Parcialmente
com
o
Setor
de Implementado
Contabilidade a apuração
da depreciação dos bens
de
acordo
com
as
legislações pertinentes.
Providenciar a conclusão Parcialmente
do Inventário Anual de Implementado
bens móveis de 2013
através
de
comissão
inventariante designada.
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necessário
para
uma
eficiente
gestão
de
materiais no âmbito da
Administração
Pública,
com vistas a suprir
adequadamente
às
necessidades
da
Organização
em
que
trabalham, implantando e
operacionalizando
controles eficientes.

centavos),
valor total dos
estoques
internos
no
almoxarifado.

02/2014

Gestão
de
Patrimônio –
Controle Patrimonial
CampusArapiraca

Os serviços oferecidos não
atendem
totalmente
as
necessidades dos usuários e não
existe um efetivo de pessoal
suficiente para que haja uma
distribuição
das
atribuições
(recebimento,
armazenamento/distribuição).

Providenciar
mais Implementado
servidores para auxiliar na
execução das atividades
de
almoxarifado
promovendo, assim, a
segregação de funções e
um
melhor
desenvolvimento
dos
trabalhos.

Após análise de 12 (doze) itens
constantes na listagem de estoque
do almoxarifado do Campus
Arapiraca verificamos diferenças
quantitativas.

Providenciar justificativas Implementado
quanto às inconsistências
numéricas detectadas no
controle do almoxarifado.

Não existe uma área adequada
para o recebimento dos materiais,
como
também
equipamento
mecânico
para
transporte/deslocamento
dos
mesmos, em que pese se tratar de
local ainda provisório.

Recomendamos que nas Implementado
imediações da localização
do Almoxarifado tenha
estrutura suficiente que
permita a facilidade do
transporte dos produtos.

Recomendamos
a Implementado
colocação e atualização
das fichas de controle
(prateleira) do setor de
almoxarifado.

Viabilizar a aquisição de Implementado
equipamentos para o
transporte/deslocamento
de materiais, visando à
própria segurança das
pessoas que trabalham no
almoxarifado.

R$ 67.352,34
(sessenta e sete
mil, trezentos e
cinquenta
e
dois reais e
trinta e quatro

Os
materiais
não
estão Procurar adotar critérios Parcialmente
acondicionados de acordo com as de
acondicionamento Implementado
especificações do fabricante.
recomendado
por
especificações
do
Os produtos inflamáveis não estão fabricante, pois se o
separados dos demais materiais.
produto for deteriorado
durante
uma
centavos),
armazenagem inadequada,
valor total dos
poderá
ocorrer
um
estoques
acidente, quando de seu
internos
no
uso.
almoxarifado.
Alguns estão armazenados em Adotar
cuidados Parcialmente
contato direto com o solo, sem a necessários para o trato de Implementado
devida proteção.
materiais/produtos
inflamáveis e evitar o
armazenamento
em
contato direto com o solo.
Os materiais vencidos (por não Reservar um local para a Parcialmente
serem mais utilizados), obsoletos guarda
de
materiais
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ou
inservíveis
estão vencidos, obsoletos ou Implementado
acondicionados junto aos demais inservíveis enquanto não
materiais.
for determinado o seu
destino, bem como, adotar
cuidados em busca de
controles de armazenagem
mais eficientes para evitar
prejuízos.
Recomendamos que os Parcialmente
materiais obsoletos ou em Implementado
desuso
devem
ser
identificados para fins de
baixa, a ser precedida de
exame
por
comissão
especial para esse fim.
Devem ser diligenciados,
ainda, no sentido de
viabilizar
possível
aproveitamento em outra
instituição,
mediante
doação, observados os
dispositivos
legais
vigentes.
Recomendamos que o Parcialmente
Gestor de Almoxarifado Implementado
verifique o estado ou
condição de uso dos
materiais (saneamento de
material)
visando
à
liberação de áreas nos
almoxarifados
e
dos
materiais
considerados
ainda sem uso, cujo
estoque na organização for
muito
superior
às
necessidades de consumo,
ou seja, o seu giro é muito
baixo, incorrendo ao risco
de que o mesmo perca a
sua validade, se deteriore
ou se torne obsoleto, pois
não
haverá
consumo
suficiente
para
as
quantidades estocadas.
02/2014

Gestão
de
Patrimônio –
Controle Patrimonial
Campus Arapiraca

R$ 67.352,34
(sessenta e sete
mil, trezentos e
cinquenta
e
dois reais e
trinta e quatro
centavos),
valor total dos
estoques
internos
no
almoxarifado.

No
almoxarifado
não
há
manutenção
periódica
das
instalações,
os
extintores
encontram-se com suas cargas
vencidas, não são suficientes e não
estão
dispostos
em
locais
adequados
com
a
devida
sinalização.

Adotar um conjunto de Implementado
ações,
normas
e
procedimentos que visem
evitar, furtos, roubos,
quebras e avarias de
materiais, bem como
acidentes
pessoais.
Destacamos:
*Providenciar a instalação
de
equipamentos
de
segurança
e
contra
incêndio,
observando
normas técnicas;
*Sinalizar os extintores de
incêndio;
*Treinar o pessoal no uso
dos extintores;
*Utilizar

símbolos

que
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estabeleçam cuidados na
estocagem, manuseio e
trasporte;
*Fazer as recargas dos
extintores;
*A
manipulação
de
materiais deve ser feita
com meios adequados de
transporte
como:
carrinhos, caixas, cestas,
etc., a fim de evitar
esforços desnecessários,
demoras,
danos
e
resguardar a saúde dos
servidores.

03/2014

03/2014

Verificamos desconhecimento do
responsável pelo setor, de normas
pertinentes ao controle dos bens
permanentes como: a Instrução
Normativa nº 205/1988 da
Secretaria
de
Administração
Pública
da
Presidência
da
República – SEDAP/PR que
regulamenta as rotinas internas
dos órgãos do SISG no tocante à
racionalização do uso de materiais
(consumo e permanente); Lei
Federal nº 4320/1964 e Lei
Complementar nº 101/2000 (Lei
de Responsabilidade Fiscal).

Recomendamos que a Implementado
gestão propicie cursos de
capacitação e treinamento
ao responsável pelo setor,
para que o mesmo
aperfeiçoe,
adquira
conhecimentos e possa
ajustar os procedimentos
conforme prescreve a
legislação.

Inexistência
de
identificação
patrimonial em bens de uso
permanente. Foram localizados
bens permanentes em uso que não
estão devidamente identificados,
ou seja, não possuem a plaqueta
ou
etiqueta
apropriada
de
identificação de patrimônio e
oitenta e seis tombamento.
centavos),
valor total de
bens
do
Falha no controle interno dos bens
Campus.
patrimoniais. Foi verificado que
ainda não há um controle eficiente
do material permanente em uso,
principalmente no tocante a sua
movimentação, tendo em vista que
foi localizado um equipamento em
local diferente ao do mencionado
na
Relação
de
Cadastro
Patrimonial.

Recomenda-se que sejam Parcialmente
afixadas as plaquetas de implementado
identificação nos bens
móveis para fins de
controle
dos
bens
patrimoniais, bem como
para a realização do
inventário físico dos bens,
atendendo o que prescreve
a IN 205/88.

Falta de atualização dos Termos de
Responsabilidade. Foi constatado
que os registros relativos à
identificação, localização e valor
dos bens móveis não são
atualizados regularmente.

Providenciar a atualização Parcialmente
dos
Termos
de implementado
Responsabilidade.

R$ 591.439,86
(quinhentos e
Gestão
de noventa e um
Patrimônio
mil,
– Controle quatrocentos e
Patrimonial
trinta e nove
Campus Ma- reais e
ragogi
oitenta e seis
centavos)

Gestão
de
Patrimônio
– Controle
Patrimonial
Campus Maragogi

R$ 591.439,86
(quinhentos e
noventa e um
mil,
quatrocentos e
trinta e nove
reais e

Recomenda-se que seja Parcialmente
atualizada, na Planilha de implementado
Bens Patrimoniais do
Campus
Maragogi
a
localização física do bem
para fins de controle, bem
como para a realização do
inventário físico dos bens.

Promover a divulgação Parcialmente
quanto a procedimentos de implementado
cuidados com os bens e a
conscientização
dos
servidores/usuários quanto
a
comunicação
a
Coordenação
de
Patrimônio de qualquer

61
situação
referente
à
mudança de localização
do bem.
Adotar
procedimentos Parcialmente
administrativos para inibir implementado
que
servidores
movimentem
bens
permanentes sem a devida
comunicação ao setor de
patrimônio.

03/2014

03/2014

Não há rotina de verificação da Recomendamos que seja Parcialmente
exata localização dos bens estabelecida uma rotina de implementado
patrimoniais.
verificação
da
exata
localização
dos
bens
permanentes,
principalmente em virtude
do funcionamento do
Campus ser provisório.
Sugerimos, ainda, que o
Setor
de
Patrimônio
confira
as
cargas
patrimoniais “In loco”,
alternando-se
os
ambientes anualmente de
tal
sorte
que,
em
determinado período de
tempo, todo o Campus
seja submetida a essa
conferência.
Esse
procedimento cria uma
rotina de controle interno
que
poderá
evitar
distorções
entre
os
controles.

R$ 591.439,86
(quinhentos e
noventa e um
Gestão
de mil,
quatrocentos e
Patrimônio
– Controle trinta e nove
reais e
Patrimonial
Não funcionamento do Módulo Providenciar
unto
a
Campus Ma- oitenta e seis Patrimônio do SIPAC no Campus Reitoria o processo de
ragogi
Maragogi.
implantação do Módulo
centavos),
Patrimônio do SIPAC.
valor total de
bens
do
Providenciar justificativas
Campus.
quanto
ao
não
cumprimento
do
cronograma estabelecido
pelo
IFAL
para
implantação do Módulo
Patrimônio do SIPAC.

Gestão
de
Patrimônio
– Controle
Patrimonial
Campus Ma-

Parcialmente
implementado

Parcialmente
implementado

Os registros contábeis dos bens
móveis não conferem em sua
totalidade com os registros
cadastrais.

Promover a conferência e Parcialmente
conciliação dos registros implementado
contábeis com os registros
cadastrais de todos os
bens móveis.

Não existe comunicação periódica
(informatizada ou por meio de
relatórios) entre o setor de
patrimônio e o serviço de
contabilidade referente ao ingresso
dos bens permanentes.

Alertamos
a
Gestão Parcialmente
quanto à importância da implementado
interação
entre
a
Contabilidade e o Setor de
Patrimônio.

R$ 591.439,86 Não há apuração da depreciação Providenciar, juntamente, Parcialmente
(quinhentos e dos bens.
com
o
Setor
de implementado
noventa e um
Contabilidade a apuração
mil,
da depreciação dos bens
quatrocentos e
de
acordo
com
as
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legislações pertinentes.

ragogi

Ausência de Inventário Anual de
bens
móveis
atualizado.
Inobservância ao disposto no
artigo 96 da Lei nº. 4.320/64 e
item 8 da IN/SEDAP nº. 205/88.

Providenciar a conclusão Parcialmente
do Inventário Anual de implementado
bens móveis de 2013
através
de
comissão
inventariante designada.

Verificamos um efetivo de pessoal
insuficiente para que atenda as
necessidades do Campus, uma vez
que, o Coordenador de Materiais
designado,
está
acumulando
atribuições
como:
registro,
tombamento, transferência para os
setores de destino e o controle dos
bens, além ser responsável pelo
almoxarifado e transportes, não
sendo respeitado o Princípio da
Segregação de Funções.

Recomendamos que o Implementado
Gestor
viabilize
a
alocação de um número
maior de servidores ou
terceirizados para auxiliar
na
execução
das
atividades de patrimônio,
promovendo a Segregação
de Funções, pois a
quantidade
existente
atualmente é insuficiente e
não
proporciona
um
controle
patrimonial
eficiente, que auxilie no
processo
de
Gestão
Patrimonial.

trinta e nove
O servidor responsável pelo setor
reais e
não recebeu treinamento para
oitenta e seis atuar no almoxarifado e realiza
centavos),
suas
atividades
acumulando
valor total de atribuições, pois está designado
bens
do para gerenciar o almoxarifado,
Campus.
patrimônio e transportes. Os
serviços oferecidos não atendem
totalmente as necessidades dos
usuários e não existe um efetivo
de pessoal suficiente para que haja
uma distribuição das funções
(recebimento,
armazenamento/distribuição).

Promover a capacitação de Implementado
servidores
quanto
as
atividades referentes ao
almoxarifado, para que
qualquer servidor público
lotado no setor, adquira
conhecimentos básicos em
Almoxarifado. Isso se faz
necessário
para
uma
eficiente
gestão
de
materiais no âmbito da
Administração
Pública,
com vistas a suprir
adequadamente
às
necessidades
da
Organização
em
que
trabalham, implantando e
operacionalizando
controles eficientes.
Providenciar um número Implementado
maior de servidores para
auxiliar na execução das
atividades
de
almoxarifado
promovendo, assim, a
segregação de funções e
um
melhor
desenvolvimento
dos
trabalhos.

03/2014

Gestão
de
Patrimônio
– Controle
Patrimonial
Campus Maragogi

R$ 591.439,86
(quinhentos e
noventa e um
mil,
quatrocentos e
trinta e nove
reais e
oitenta e seis
centavos),
valor total de
bens
do

Não existe uma área adequada
para o recebimento dos materiais,
como
também
equipamento
mecânico
para
transporte/deslocamento
dos
mesmos, em que pese ainda se
tratar de localização e situação
provisória.

Recomendamos que nas Implementado
imediações da localização
do Almoxarifado tenha
estrutura suficiente que
permita a facilidade do
transporte dos produtos.
Viabilizar a aquisição de Implementado
equipamentos para o
transporte/deslocamento
de materiais, visando à
própria segurança das
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pessoas que trabalham no
almoxarifado.
Os
materiais
não
estão Procurar adotar critérios Parcialmente
acondicionados de acordo com as de
acondicionamento implementado
especificações do fabricante.
recomendado
por
especificações
do
fabricante, pois se o
produto for deteriorado
durante
uma
armazenagem inadequada,
poderá
ocorrer
um
acidente, quando de seu
uso.

Campus.

Os produtos inflamáveis não estão
separados dos demais materiais.
Alguns estão armazenados em
contato direto com o solo, sem a
devida proteção.

Adotar
cuidados Parcialmente
necessários para o trato de implementado
materiais/produtos
inflamáveis e evitar o
armazenamento
em
contato direto com o solo.

Os materiais vencidos (por não
serem mais utilizados), obsoletos
ou
inservíveis
estão
acondicionados junto aos demais
materiais.

Reservar um local para a Parcialmente
guarda
de
materiais implementado
vencidos, obsoletos ou
inservíveis enquanto não
for determinado o seu
destino, bem como, adotar
cuidados em busca de
controles de armazenagem
mais eficientes para evitar
prejuízos.
Recomendamos que os Parcialmente
materiais obsoletos ou em implementado
desuso
devem
ser
identificados para fins de
baixa, a ser precedida de
exame
por
comissão
especial para esse fim.
Devem ser diligenciados,
ainda, no sentido de
viabilizar
possível
aproveitamento em outra
instituição,
mediante
doação, observados os
dispositivos
legais
vigentes.

03/2014

Gestão
de
Patrimônio
– Controle
Patrimonial
Campus Maragogi

R$ 591.439,86
(quinhentos e
noventa e um
mil,
quatrocentos e
trinta e nove
reais e
oitenta e seis
centavos),
valor total de
bens
do
Campus.

Os materiais vencidos (por não
serem mais utilizados), obsoletos
ou
inservíveis
estão
acondicionados junto aos demais
materiais.

Recomendamos que o Parcialmente
Gestor de Almoxarifado implementado
verifique o estado ou
condição de uso dos
materiais (saneamento de
material)
visando
à
liberação de áreas nos
almoxarifados
e
dos
materiais
considerados
ainda sem uso, cujo
estoque na organização for
muito
superior
às
necessidades de consumo,
ou seja, o seu giro é muito
baixo, incorrendo ao risco
de que o mesmo perca a
sua validade, se deteriore
ou se torne obsoleto,
porque
não
haverá
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consumo suficiente para
as quantidades estocadas.
No
almoxarifado
não
há
manutenção
periódica
das
instalações,
os
extintores
encontram-se com suas cargas
vencidas, não são suficientes e não
estão
dispostos
em
locais
adequados
com
a
devida
sinalização, ainda que em situação
provisória.

Adotar um conjunto de Implementado
ações,
normas
e
procedimentos que visem
evitar, furtos, roubos,
quebras e avarias de
materiais, bem como
acidentes
pessoais.
Destacamos:
*Providenciar a instalação
de
equipamentos
de
segurança
e
contra
incêndio,
observando
normas técnicas;
* Sinalizar os extintores
de incêndio;

01/2014

Verificar
a
eficácia
e
eficiência do
efetivo
cumprimento
das
atividades
finalísticas
do IFAL –
Campus
Maragogi

O
índice
de
assiduidade/participação efetiva na
sala de aula nos horários matutino
e vespertino não é o ideal, sendo
de
27,77%
e
45,45%,
respectivamente, o percentual de
professores faltosos. De acordo
com o Departamento de ensino há
uma turma que não está tendo
aulas de Geografia uma vez que
não há professor. E, ainda, as
ausências
dos
professores
prejudica o calendário escolar uma
vez que não há espaço para a
reposição de aulas.

* Treinar o pessoal no uso
dos extintores;
* Utilizar símbolos que
estabeleçam cuidados na
estocagem, manuseio e
trasporte;
* Fazer as recargas dos
extintores;
*A
manipulação
de
materiais deve ser feita
com meios adequados de
transporte
como:
carrinhos, caixas, cestas,
etc., a fim de evitar
esforços desnecessários,
demoras,
danos
e
resguardar a saúde dos
servidores.
Recomendamos que a Parcialmente
gestão envide esforços implementado
para que todas as aulas
não realizadas sejam
repostas.
Que
nas
ausências de professores,
sejam
realizadas
atividades para que os
alunos
não
fiquem
dispersos pelo pátio.
Recomendamos
a Parcialmente
admissão/contratação/aloc implementado
ação de professor de
Geografia, para que não
ocorram prejuízos aos
alunos por ausência de
professores.
Recomendamos que os Parcialmente
horários de aulas sejam implementado
cumpridos para que não
haja atrasos, respeitando o
sinal tanto para o início
como para o término das
aulas.

Não utilização de indicadores Recomendamos
acadêmicos em desacordo com o Gestão
do

que a Não
houve
Campus manifestação da
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Acórdão 2.267/2005-TCU, que implemente os indicadores
determina como obrigatórios os listados, com o objetivo de
seguintes indicadores acadêmicos calcular e gerir os
indicadores
de
desempenho acadêmico e
administrativo de modo a
permitir a análise, pelo
gestor, dos principais
aspectos das variações
observadas.
Recomendamos a Gestora
do Campus instituir um
Pesquisador Institucional,
com atribuições para
calcular e gerir os
indicadores
de
desempenho acadêmico e
administrativo.

01/2014

Verificar
a
eficácia
e
eficiência do
efetivo
cumprimento
das
atividades
finalísticas
do IFAL –
Campus
Maragogi

gestão.

Não
houve
manifestação da
gestão.

Analisando-se os indicadores
acadêmicos do Campus Maragogi,
constata-se um alto índice de
retenção do fluxo escolar, 21,75%
e 41,57 referente aos anos 2012 e
2013,
respectivamente.
Considerando-se uma taxa de
evasão média ideal de 10% –
percebe-se que estes indicadores
necessitam de melhorias em seus
resultados.

Recomenda-se à equipe Parcialmente
sociopedagógica
que implementado
envidem esforços no
sentido
de
atuarem
ativamente no combate à
evasão e à retenção do
fluxo escolar através de
ações junto aos estudantes
e professores, com o
objetivo de desenvolver
métodos preventivos e
auxiliar os gestores e
professores a promoverem
melhorias no desempenho
escolar
e,
consequentemente,
no
atingimento dos padrões
exigidos pelo MEC.

Analisando-se os dados fornecidos
pelo Departamento de Ensino do
Campos Maragogi, observa-se que
apenas 07 (sete) alunos foram
encaminhados
ao
estágio
curricular por intermédio da
Instituição, não havendo alunos
em estágio sem o intermédio do
IFAL. Dessa forma, observa-se
que poucos alunos encontram-se
em estágio.

Recomendamos que a Parcialmente
Gestão promova Prática implementado
Profissional,
conforme
Normas de Organização
Didática,
visando
a
conclusão do curso com
êxito.

Constatamos que o Campus
Maragogi não dispõe de sistema
informatizado
para
o
acompanhamento
e
disponibilização das informações
acadêmicas em tempo real. Com
exceção das notas on line, todo o
cálculo é realizado manualmente.
Todos os setores funcionam em
um mesmo espaço, não há
divisórias, o ambiente apresenta
ruídos,
dificultando
o
desenvolvimento dos trabalhos.
Além disso, Psicólogo, Assistente
Social e Pedagogo não possuem
salas
para
o
atendimento
individualizado, o que dificulta o

Recomendamos que a Não
Gestão envide esforços no implementado
sentido de informatizar os
dados acadêmicos.
Recomendamos que a Não
Gestão envide esforços no implementado
sentido de melhorar o
fluxo de pessoas (alunos e
professores) no ambiente
onde são desenvolvidos os
trabalhos administrativos.
Recomendamos que a Não
gestão envide esforços no implementado
sentido de dar condições
de uso dos banheiros para
a quantidade de alunos
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trabalho desses profissionais. matriculados.
Quanto aos banheiros, apresenta o
mínimo de condições para atender
a
quantidade
de
alunos
matriculados.
Assinado o contrato, para que a
empresa vencedora da licitação
possa iniciar a execução dos
serviços são necessários as
providências
prévias
de
documentos,
entretanto,
não
localizamos no processo:

04/2014

04/2014

Visita à Obra
de Expansão
R$
do IFAL 8.681.742,97
Câmpus
Maragogi

Visita à Obra R$
de Expansão 8.681.742,97
do IFAL Câmpus
Maragogi

Recomendamos que os Parcialmente
documentos
sejam implementado
providenciados
e
apensados ao processo.

✔ Licença ambiental de instalação
obtida no órgão ambiental
competente1,
ou
documento
oficial que justifique a dispensa;
✔ Alvará de Construção, obtido na
prefeitura municipal;
✔ Certificado de matrícula da
obra de construção civil, obtido no
Instituto Nacional do Seguro
Social, no prazo de trinta dias
contados do início de suas
atividades;
✔ Ordem de Serviço da
Administração autorizando o
início dos trabalhos;
✔ Termo de Cessão do Terreno;
✔ Licença do bombeiro.
Cabe ressaltar que toda obra
pública deve apresentar as
licenças,
alvarás
e
outros
documentos necessários para o
início das obras, portanto,
solicitamos
justificativas
das
ausências destes documentos no
processo.
Verificou-se que no Termo Aditivo
nº 01, no que se refere a
prorrogação
de
prazo
de
Execução, houve um erro na
contagem dos dias. No Termo
Aditivo nº 02 houve uma tentativa
de retificação, no entanto a falha
continua. Constatamos ainda, no
Termo Aditivo nº 02, que o prazo
de Execução expirou, sem que
tenha formalizado um outro termo
aditivo de ampliação de prazo.

Recomendamos a urgente Implementado
formalização do termo
aditivo de prorrogação do
prazo de execução e ajuste
do prazo de execução do
Termo Aditivo nº 02.

Constatamos que o cronograma
físico-financeiro não está sendo
refeito, de forma a adequá-lo aos
novos prazos de execução.

Recomendamos que o Parcialmente
cronograma
físico implementado
financeiro seja atualizado
sempre que este deixar de
espelhar a situação real do
andamento
da
obra,
sobretudo por ocasião de
assinaturas de aditivos
contratuais
que
prorroguem o prazo de
execução das obras e
serviços.

Constatamos atraso expressivo da Recomendamos

uma Parcialmente
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obra, sob a argumentação de
falhas no Projeto Estrutural,
problemas
na
Planilha
de
Orçamento,
assim
como,
mudanças climáticas na região.

revisão
no
Projeto implementado
Estrutural e na Planinha
de Orçamento, como
também, uma posição do
Fiscal do Contrato acerca
da responsabilidade da
contratada no atraso da
obra e a devida aplicação
das
sanções
administrativas.

Em
consulta
ao
SIAFI,
constatamos a existência de saldos
na conta Suprimento de Fundos
que ultrapassam o período de
prestação de contas. Existem,
inclusive,
saldos
de
anos
anteriores que permanecem até
este ano de 2014.

Recomendamos ao gestor Parcialmente
que sejam acompanhadas implementado
as datas de prestação de
contas dos processos de
Suprimento de Fundos, e,
caso não haja prestação de
contas ou a devolução dos
saldos excedentes no
período, recomendamos
que se proceda à tomada
de contas.

Constatamos que o servidor Felipe
Bezerra Barbosa foi o responsável
pelo lançamento no Siafi, de
Suprimento de Fundos em que o
mesmo foi o suprido (Processos
23041.007811/2013-83
e
23041.012423/2013-14)
desrespeitando, assim, o Princípio
da Segregação de Funções.

Recomendamos
que, Não
como forma de fortalecer implementado
os controles internos, o
suprido se abstenha de
realizar
funções
de
autorização, controle e
contabilização referente
ao processo.

R$ 35.556,19
(Saldos
Gestão
anteriores
Administrati
constantes no
va –
SIAFI
somados aos
Suprimento
dos
de
Fundos saldos
processos
(CPGF)
analisados)
Ao analisar os processos não
foram encontradas evidências de
que houve pesquisa de preço para
a aquisição mais vantajosa dos
itens adquiridos por meio de
Suprimento de Fundos.

Gestão
Administrati
va –

R$ 35.556,19
(Saldos
anteriores
constantes no
Suprimento
SIAFI
de
Fundos somados aos
(CPGF)
saldos
dos
processos
analisados)

Recomendamos que as Parcialmente
compras por meio de implementado
Suprimento de Fundos,
sempre que possível,
sejam precedidas de uma
pesquisa de preço junto ao
comércio local, a fim de
evitar
substanciais
disparidades entre os
valores pagos (produtos
similares ou idênticos) e
também evitar compras
mais dispendiosas para
administração pública.

Na análise realizada no referido
processo,
verificou-se
que
especificamente na Proposta de
Concessão de Suprimento de
Fundos, foi estabelecido a data de
29/08/2013 para que o Suprido
pudesse apresentar a Prestação de
Contas. No entanto, o mesmo
somente
apresentou-a
em
09/12/2013 descumprindo assim,
uma determinação de ordem legal.

Recomendamos que seja Não
observado o cumprimento implementado
integral da legislação com
relação ao prazo de
prestação
de
contas.
Assim,
quando
não
cumprido o prazo, deve o
gestor aplicar a sanção
prevista em lei. Para isso,
como um mecanismo de
Controle
Interno,
recomendamos o controle
dos prazos em ordem
cronológica pelo gestor.

Na análise da Prestação de Contas,
detectou-se que o recibo referente
a Paulo Henrique Lira -ME, não
apresenta
assinatura
comprobatória da empresa

Recomendamos que os Não
supridos sejam orientados implementado
quanto a necessidade de
atestado (assinatura) em
todos os documentos
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originais de prestação de
contas, pois estes, sem
assinatura,
serão
impugnados.
Na análise de Prestação de Contas,
foi observado que não consta no
processo GRU, no valor do saldo
não utilizado

Recomendamos que seja Não
requerida a devolução do implementado
saldo remanescente e a
devida
comprovação
(GRU) seja anexada ao
processo.

Estão ilegíveis os comprovantes Recomendamos que os Não
Visa das páginas.
supridos sejam orientados implementado
a
sempre
realizarem
cópias dos documentos de
comprovação das despesas
impressos
em
papel
fotossensível, em razão do
citado sofrer desgaste com
aluz, tornando-se ilegível.
Esse
procedimento
minimizará a dificuldade
que se tem de identificar a
comprovação
do
pagamento.
Há divergência entre o modelo do Recomendamos que em Não
veículo no qual se realizou o casos de divergências implementado
serviço de guincho (Ranger
entre o registrado na Nota
Fiscal e o realizado, não
placa NMN 1811) e o modelo do sejam feitas rasuras ou
veículo descrito na Nota Fiscal de observações
pelos
Serviço 1323 e Recibo 56 (L200 servidores do IFAL, pois a
NMN 1811), havendo uma rasura de documentos
observação relatando o fato no infringe os princípios
verso da nota, feita pelo servidor legais, mas sim que seja
do IFAL, sem retificação da solicitada a alteração do
empresa no corpo da mesma.
conteúdo na Nota Fiscal
junto à empresa que
realizou o serviço.

05/2014

06/2014

R$ 35.556,19
(Saldos
Gestão
anteriores
Administrati
constantes no
va –
SIAFI
somados aos
Suprimento
dos
de
Fundos saldos
processos
(CPGF)
analisados)

Gestão
R$
Orçamentária 60.498.535,00
(valor

Foi adquirido por meio de
Suprimento de Fundos, junto à
empresa Parafuzeta Comércio
Ltda ME (DANFE 000.001.019),
uma escada de alumínio 3 em 1
ext 06x2 Allfort, no valor de R$
380,00 e um arco de serra ajust
starret, no valor de R$ 40,00.
Entretanto, esses dois itens estão
descritos no Anexo IV –
Equipamentos
e
Material
Permanente da Portaria 448, de 13
de setembro de 2002, que trata do
detalhamento das naturezas de
despesas.

Recomendamos
que, Parcialmente
quanto à possibilidade de implementado
aquisição de material
permanente por meio de
Suprimento de Fundos,
sejam
seguidas
as
orientações da CGU, que
no Manual de Perguntas e
Respostas informa que a
aquisição de material
permanente “existe para
casos
excepcionais,
devidamente reconhecidos
pelo
Ordenador
de
Despesa e em consonância
com as normas que
disciplinam a matéria. É
evidente que são raras as
situações justificáveis de
aquisição de material
permanente
via
Suprimento de Fundos.”

No período de janeiro a junho de Sugerimos
à
Gestão Parcialmente
2014 foram executados, apenas, envidar
esforços
no implementado
32,48% do total dos recursos sentido de uma execução
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destinado ao orçamentários
disponibilizados
funcionamento para o Programa 2031.20.RL.
do programa
2031.20 RL)

mais racional dos recursos
– procurando atender de
forma uniforme, durante
todo o exercício, o que
dispõe a Portaria Nº
898/GR, DE 26 DE
JULHO DE 2010 – em
que se considera a
necessidade de maior
integração
entre
as
Unidades
(Campi
e
Reitoria), componentes da
estrutura do IFAL, em
busca da elevação dos
níveis de efetividade,
eficiência,
eficácia
e
economicidade.

Constatamos a ausência de um
plano de logística sustentável, aos
moldes do que determinam a IN
10/2012, e a Agenda A3P, de
modo a sistematizar no âmbito do
Campus Satuba, um programa que
defina as ações, as metas, o prazo
para execução e mecanismos de
monitoramento e avaliação que
viabilize a racionalização dos bens
de consumo da unidade, em
obediência aos princípios da
eficiência e da economicidade.

Recomendamos que se
estabeleça, de acordo com
as
peculiaridades
do
Campus, um programa
para fixar ações no sentido
de
viabiliza
a
racionalização do gastos
com os bens de consumo.
Estabelecendo, para tanto,
metas, prazos de execução
e
mecanismo
de
monitoramento
e
avaliação, quantificados
através de indicadores,
para que se possa tomar
medidas corretivas, caso
os resultados não atinjam
os
indicadores
de
economicidade.

Não há rotinas estabelecidas de
uso racional dos papéis destinados
à
impressão,
de
maneira
abrangente nos setores, como
preconizam a Agenda A3P e a IN
10/2012.

Recomendamos
a Não
houve
implantação
de
uma manifestação da
política de monitoramento gestão.
e conscientização para o
uso racional dos papéis
destinados à impressão.
Adotando-se
medidas
sustentavelmente corretas
como a preferência à
impressão frente e verso
das páginas, a impressão
de mútilas páginas por
folha, bem como a
confecção de blocos de
anotação com as folhas
inservíveis,
preferência
em utilização de e-mail
para comunicação interna
e externa.

Não há rotinas estabelecidas de
boas práticas no sentido de
racionalizar o uso dos copos
descartáveis
de
maneira
abrangente no Campus, aos
moldes do que preconiza a Agenda
A3Pe a IN 10/2012.

Que a gestão envide Não
houve
esforços no sentido de manifestação da
conscientizar os setores gestão.
sobre a importância de
estabelecer boas práticas
para a racionalização do
uso
dos
copos
descartáveis, como por
exemplo, uso diário de

Sustentabilid
ade
Ambiental Satuba

Sustentabilid 07/2014
ade
Ambiental Satuba

Não
houve
manifestação da
gestão – será
objeto de análise
nos
próximos
trabalhos desta
Auditoria.
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apenas um copo, incentivo
à utilização de squeeze no
cotidiano dos servidores.

07/2014

Sustentabilid 07/2014
ade
Ambiental Satuba

Não se verificou um plano de
implementação de políticas de
boas práticas para o uso racional
do consumo de energia elétrica, de
acordo com o preconizado pela
Agenda A3P e a IN 10/2012.

Recomendamos que se Não
houve
adote
política
de manifestação da
conscientização
sobre gestão.
boas práticas para uso
racional de consumo de
energia
elétrica.
Incentivando
a
dar
preferência à iluminação
natural, avisos solicitando
que apague as luzes e
equipamentos eletrônicos
quando deixar o ambiente
de trabalho, em todos os
setores. Bem como se
elabore projetos para o
estudo da viabilidade da
utilização de energia solar
ou outra tipo de energia
ambientalmente viável.

Não verificamos a implementação
de projetos com base nos
princípios da agenda A3P com os
pilares
dos
5Rs(Repensar,
Recusar, reduzir, reutilizar e
Reciclar).

Recomendamos que se Não
houve
elabore projetos com base manifestação da
nas diretrizes da Agenda gestão.
A3P,
para
o
reaproveitamento
dos
materiais de consumo,
como também para a
reaproveitamento da água
da chuva.

Não há uma comissão formada aos Recomendamos que se Não
houve
moldes do que determina o Art. 5º constitua uma comissão manifestação da
do Decreto 5940/2006.
para gerir a implantação e gestão.
a supervisão do processo
de coleta seletiva, bem
como o descarte do lixo à
cooperativa de catadores
de materiais recicláveis.
Não há termo de compromisso
firmado entre o Campus e uma
cooperativa de catadores de
materiais recicláveis, contrariando
a determinação do Art. 4º do
Decreto 5.940/2006

Recomendamos que se Não
houve
promova a seleção de uma manifestação da
cooperativa de catadores gestão.
de materiais recicláveis,
aos moldes do Decreto
5.940/2006, de modo a
viabilizar
o
correto
tratamento dos resíduos
sólidos do Campus, e
firme
termo
de
compromisso para que
esta realize as atribuições
contidas
na
referida
norma. “Cada tonelada de
papel enviado para o
processo de reciclagem
deixa de ocupar uma área
de aproximadamente 3
metros cúbicos nos aterros
sanitários. A reciclagem
de papel proporciona:
redução da poluição do ar
em
74%;redução
da
poluição da água em 35%;
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redução do consumo de
energia
em
71%”.
(Agenda A3P)

07/2014

Sustentabilid
ade
Ambiental Satuba

A partir da verificação in loco,
verificamos que a colocação das
lixeiras
não
foi
realizada
considerando
uma
melhor
logística. Há lixeiras muito
próximas uma das outras, em que
pese, em muitos espaços do
Campus tem-se dificuldade para
encontrá-las

Recomendamos que se Não
houve
proceda a uma melhor manifestação da
distribuição das lixeiras, gestão.
no sentido de facilitar o
descarte dos resíduos
sólidos pela comunidade
do campus.

Verificamos que as sinalizações de
algumas lixeiras não estão de
acordo com o que preconiza o
anexo da resolução do CONAMA
nº 275/2001, que estabelece o
código de cores para os diferentes
tipos de resíduos, a ser adotado na
identificação de coletores e
transportadores, bem como nas
campanhas informativas para a
coleta seletiva, visto que existem
lixeiras sem indicação.

Recomendamos que se Não
houve
proceda
a
correta manifestação da
sinalização das lixeiras gestão.
conforme preconizado na
Resolução CONAMA nº
275/2001.

Constatamos,
através
de
entrevista,
que
o
viveiro,
reservatório destinado ao cultivo
da atividade de piscicultura, está
poluído pelos descartes realizados
pelo Município de Satuba e por
conseguinte impróprio para a
criação e desenvolvimento da
piscicultura, gerando prejuízo ao
ensino para os alunos das áreas
correlatas e agressão ao meio
ambiente local.

Recomendamos que se Não
houve
envide esforços no sentido manifestação da
de, junto com o poder gestão.
público municipal, sanar o
descarte de resíduos no
viveiro do campus, de
modo a viabilizar a
revitalização do mesmo.

Constatamos a existência de um
equipamento,
adquirido
pelo
campus para prensa de resíduos
sólidos, que não está sendo
utilizado.

Recomendamos que se Não
houve
elabore um projeto para se manifestação da
promover
a
efetiva gestão.
utilização
do
equipamento.
Referido
equipamento servirá para
auxiliar o descarte dos
materiais
sólidos
do
campus.

Constatamos que não há uma
política de conscientização sobre a
importância da implementação de
políticas de boas práticas em
sustentabilidade ambiental de
forma abrangente no campus.

Recomendamos que se Não
houve
elabore projeto de gestão manifestação da
para se promover a gestão.
conscientização
dos
servidores, discentes e
docentes
acerca
da
necessidade de se praticar
ações
sustentavelmente
corretas.
Utilizando-se
para tanto de parceria com
a área de Tecnologia da
informação (TI) e o setor
de comunicação e evento
que poderão articular este
projeto usando como
ferramentas
as
redes
sociais,
palestras,
comunicações
oficiais,
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folders, bem como cursos
de capacitação.
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08/2014

Sustentabilid
ade
Ambiental –
Palmeira dos
Índios

Sustentabilid
ade
Ambiental –
Palmeira dos
Índios

Constatamos a ausência de um
plano de logística sustentável, aos
moldes do que determinam a IN
10/2012, e a Agenda A3P, de
modo a sistematizar, no âmbito do
Campus Palmeira dos Índios, um
programa que defina as ações, as
metas e prazo para execução e
mecanismos de monitoramento e
avaliação
que
viabilize
a
racionalização dos bens de
consumo da unidade.

Recomendamos que se Não
houve
estabeleça, de acordo com manifestação da
as
peculiaridades
do gestão.
Campus, um Programa
para fixar ações no sentido
de
viabilizar
a
racionalização dos gastos
com os bens de consumo.
Estabelecendo, para tanto,
metas, prazos de execução
e
mecanismo
de
monitoramento
e
avaliação, quantificados
através de indicadores,
para que se possa tomar
medidas corretivas, caso
os resultados não atinjam
os
indicadores
de
economicidade.

Não há rotinas estabelecidas de
uso racional dos papéis destinados
à
impressão,
de
maneira
abrangente nos setores, como
preconizam a Agenda A3P e a IN
10/2012.

Recomendamos
a Não
houve
implantação
de
uma manifestação da
política de monitoramento gestão.
e conscientização para o
uso racional dos papéis
destinados à impressão.
Adotando-se
medidas
sustentavelmente corretas
como a preferência à
impressão frente e verso
das páginas, a impressão
de múltiplas páginas por
folha, bem como a
confecção de blocos de
anotação com as folhas
inservíveis,
preferência
em utilização de e-mail
para comunicação interna
e externa.

Não há rotinas estabelecidas de
boas práticas no sentido de
racionalizar o uso dos copos
descartáveis
de
maneira
abrangente no Campus, aos
moldes do que preconiza a Agenda
A3P e a IN 10/2012.

Que a gestão envide Não
houve
esforços no sentido de manifestação da
conscientizar os setores gestão.
sobre a importância de
estabelecer boas práticas
para a racionalização do
uso
dos
copos
descartáveis, como por
exemplo, uso diário de
apenas um copo, incentivo
à utilização de squeeze
(garrafinhas de água) no
cotidiano dos servidores.

Não se verificou um plano de
implementação de políticas de
boas práticas para o uso racional
do consumo de energia elétrica, de
acordo com o preconizado pela
Agenda A3P e a IN 10/2012.

Recomendamos que se Não
houve
adote
ações
de manifestação da
conscientização
sobre gestão.
boas práticas para uso
racional de consumo de
energia
elétrica.
Incentivando
a
dar
preferência à iluminação
natural, avisos solicitando
que se apague as luzes e
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equipamentos eletrônicos
ao deixar o ambiente de
trabalho. Recomendamos
ainda, que se elabore
estudos da viabilidade da
implantação de energia
solar ou outra energia
ambientalmente viável no
Campus.
Não verificamos a implementação
de projetos com base nos
princípios da agenda A3P com os
pilares dos 5Rs (Repensar,
Recusar, reduzir, reutilizar e
Reciclar).

Recomendamos que se Não
houve
elabore projetos com base manifestação da
nas diretrizes da Agenda gestão.
A3P,
para
o
reaproveitamento
dos
materiais de consumo,
para a reutilização da água
da chuva.

Não há uma comissão formada aos Recomendamos que se Não
houve
moldes do que determina o Art. 5º constitua uma comissão manifestação da
do Decreto 5.940/2006.
para gerir a implantação e gestão.
a supervisão do processo
de coleta seletiva, bem
como o descarte do lixo à
cooperativa de catadores
de materiais recicláveis.

08/2014

09/2014

Sustentabilid
ade
Ambiental –
Palmeira dos
Índios

Sustentabilid
ade
Ambiental –
Arapiraca

Não há termo de compromisso
firmado entre o campus e uma
cooperativa de catadores de
materiais recicláveis, contrariando
a determinação do Art. 4º do
Decreto 5.940/2006

Recomendamos que se Não
houve
promova a seleção de uma manifestação da
cooperativa de catadores gestão.
de materiais recicláveis,
aos moldes do Decreto
5.940/2006, de modo a
viabilizar
o
correto
descarte dos resíduos
sólidos do Campus, e
firme
termo
de
compromisso, para que
esta, realize as atribuições
contidas
na
referida
norma.

A partir da verificação in loco,
verificamos a ausência de lixeiras
aos moldes do que determina a
Agenda A3P e a Resolução
CONAMA 275/2001.

Recomendamos que se Não
houve
proceda à instalação de manifestação da
lixeiras, no sentido de gestão.
facilitar o descarte dos
resíduos sólidos pela
comunidade do campus,
nas
diretrizes
da
Resolução CONAMA nº
275/2001

Constatamos que não há uma
política de conscientização sobre a
importância da implementação de
políticas de boas práticas em
sustentabilidade ambiental de
forma abrangente no campus.

Recomendamos
a Não
houve
elaboração de ações para manifestação da
que
promova gestão.
conscientização
dos
servidores, discentes e
docentes
acerca
da
necessidade de se praticar
ações
sustentavelmente
corretas.

Constatamos a ausência de um
plano de logística sustentável, aos
moldes do que determinam a IN
10/2012, e a Agenda A3P, de
modo a sistematizar no âmbito do

Recomendamos que se Não
houve
estabeleça, de acordo com manifestação da
as
peculiaridades
do gestão.
Campus, programa para
fixar ações no sentido de

74

09/2014

Sustentabilid
ade
Ambiental –
Arapiraca

Campus Arapiraca, um programa
que defina as ações, as metas e
prazo
para
execução
e
mecanismos de monitoramento e
avaliação
que
viabilize
a
racionalização dos bens de
consumo da unidade.

viabilizar a racionalização
do gastos com os bens de
consumo. Estabelecendo,
para tanto, metas, prazos
de execução e mecanismo
de
monitoramento
e
avaliação, quantificados
através de indicadores,
para que se possa tomar
medidas corretivas, caso
os resultados não atinjam
os
indicadores
de
economicidade.

Não há rotinas estabelecidas de
uso racional dos papéis destinados
à
impressão,
de
maneira
abrangente nos setores, como
preconizam a Agenda A3P e a IN
10/2012.

Recomendamos
a Não
houve
implantação
de
uma manifestação da
política de monitoramento gestão.
e conscientização para o
uso racional dos papéis
destinados à impressão.
Adotando-se
medidas
sustentavelmente corretas
como a preferência à
impressão frente e verso
das páginas, a impressão
de mútilas páginas por
folha, bem como a
confecção de blocos de
anotação com as folhas
inservíveis, e preferência
em utilização de e-mail
para comunicação interna
e externa.

Não há rotinas estabelecidas de
boas práticas no sentido de
racionalizar o uso dos copos
descartáveis
de
maneira
abrangente no Campus, aos
moldes do que preconiza a Agenda
A3P e a IN 10/2012.

Que a gestão envide Não
houve
esforços no sentido de manifestação da
conscientizar os setores gestão.
sobre a importância de
estabelecer boas práticas
para a racionalização do
uso
dos
copos
descartáveis, como por
exemplo, uso diário de
apenas um copo, incentivo
à utilização de squeeze
(garrafinhas de água) no
cotidiano dos servidores.

Não se verificou um plano de
implementação de políticas de
boas práticas para o uso racional
do consumo de energia elétrica, de
acordo com o preconizado pela
Agenda A3P e a IN 10/2012.

Recomendamos que se Não
houve
adote
política
de manifestação da
conscientização
sobre gestão.
boas práticas para uso
racional de consumo de
energia
elétrica.
Incentivando
a
dar
preferência à iluminação
natural, avisos solicitando
que se apague as luzes e
equipamentos eletrônicos
ao deixar o ambiente de
trabalho. Recomendamos
ainda, que se elabore
estudos da viabilidade da
implantação de energia
solar ou outra tipo de
energia ambientalmente
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viável.
Não verificamos a implementação
de projetos com base nos
princípios da agenda A3P com os
pilares dos 5Rs (Repensar,
Recusar, reduzir, reutilizar e
Reciclar).

Recomendamos que se Não
houve
elabore projetos com base manifestação da
nas diretrizes da Agenda gestão.
A3P,
para
o
reaproveitamento
dos
materiais de consumo,
para a reutilização da água
da chuva.

Não há uma comissão formada aos Recomendamos que se Não
houve
moldes do que determina o Art. 5º constitua uma comissão manifestação da
do Decreto 5.940/2006:
para gerir a implantação e gestão.
a supervisão do processo
de coleta seletiva, bem
como o descarte do lixo à
cooperativa de catadores
de materiais recicláveis.

09/2014

10/2014

10/2014

Sustentabilid
ade
Ambiental –
Arapiraca

Verificar
a
eficácia
e
eficiência do
efetivo
cumprimento
das
atividades
finalísticas
do IFAL –
Campus São
Miguel dos
Campos

Verificar
a
eficácia
e
eficiência do
efetivo

Não há termo de compromisso
firmado entre o campus e uma
cooperativa de catadores de
materiais recicláveis, contrariando
a determinação do Art. 4º do
Decreto 5.940/2006.

Recomendamos que se Não
houve
promova a seleção de uma manifestação da
cooperativa de catadores gestão.
de materiais recicláveis,
aos moldes do Decreto
5.940/2006, de modo a
viabilizar
o
correto
descarte dos resíduos
sólidos do Campus, e
firme
termo
de
compromisso, para que
esta, realize as atribuições
contidas
na
referida
norma.

Constatamos que não há uma
política de conscientização sobre a
importância da implementação de
políticas de boas práticas em
sustentabilidade ambiental de
forma abrangente no campus.

Recomendamos que se Não
houve
elabore projeto de gestão manifestação da
para se promover a gestão.
conscientização
dos
servidores, discentes e
docentes
acerca
da
necessidade de se praticar
ações
sustentavelmente
corretas.

O
índice
de
assiduidade/participação efetiva na
sala de aula no turno vespertino
não é o ideal, sendo de 42,86% o
percentual de professores faltosos

Recomendamos que a Parcialmente
gestão envide esforços implementado
para que junto aos
docentes programem os
horários
evitando
ausências
ao
mesmo
tempo.
Recomendamos que a Parcialmente
gestão envide esforços implementado
para que todas as aulas
não realizadas sejam
repostas. Além disso, que
nas
ausências
de
professores,
sejam
realizadas atividades para
que os alunos não fiquem
dispersos pelo pátio.

Analisando-se os indicadores
acadêmicos do Campus São
Miguel dos Campos, constata-se
uma baixa eficiência acadêmica,

Recomenda-se à equipe Parcialmente
sociopedagógica
que implementado
envidem esforços no
sentido
de
atuarem
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cumprimento
das
atividades
finalísticas
do IFAL –
Campus São
Miguel dos
Campos

11/2014

Gestão
de
Patrimônio –
São Miguel
dos Campos

21,25%; e um baixo índice de
retenção do fluxo escolar, 23,35%.
Considerando-se uma taxa de
evasão média ideal de 10% –
percebe-se que estes indicadores
necessitam de melhorias em seus
resultados.

ativamente no combate à
evasão, com ações junto
aos
estudantes
e
professores,
com
o
objetivo de desenvolver
métodos preventivos e
auxiliar os gestores e
professores a promoverem
melhorias no desempenho
escolar e no atingimento
dos padrões exigidos pelo
MEC.

Constatamos que o Campus São
Miguel dos Campos não dispõe de
sistema informatizado para o
acompanhamento
e
disponibilização das informações
acadêmicas em tempo real. Com
exceção das notas on line, todo o
cálculo é realizado manualmente.

Recomendamos que a Parcialmente
Gestão envide esforços implementado
para que, junto com sua
equipe, encontre medidas
para melhorar o índice de
eficiência
acadêmica,
viabilizando para isso
outras formas de Prática,
além do estágio, para que
os alunos concluam com
sucesso o curso.

A Coordenação Pedagógica,
Serviço Social, Coordenação de
Curso e Psicologia funcionam em
um mesmo espaço. Nesta mesma
sala, há uma divisória separando o
almoxarifado.
Além disso,
Psicólogo, Assistente Social e
Pedagogo não possuem salas para
o atendimento individualizado, o
que dificulta o trabalho desses
profissionais. Em uma outra sala
de aula, com divisórias separando
quatro ambientes, dos quais dois
são ocupados pela Direção Geral,
Direção
Administrativa,
um
terceiro pelo CRA e Departamento
Acadêmico e um quarto pela
recepção

Recomendamos que a Parcialmente
gestão envide esforços implementado
para a realização de
melhorias
na
infraestrutura dos espaços
ocupados por docentes,
pessoal administrativo e
discentes,
evitando
acidentes.

R$ 483.028,34 Verificamos o registro da conta
(quatrocentos e
1.4.2.1.2.02.00 – Aeronaves no
oitenta e três
mil, vinte oito valor de R$ 9.951,70.
reais e trinta e
Falha no controle interno dos bens
quatro reais), patrimoniais. Foi verificado que
valor total de ainda não há um controle eficiente
bens
do do material permanente em uso,
Campus
principalmente no tocante a sua
movimentação, tendo em vista que
foi localizado um equipamento em
local diferente ao do mencionado
na
Relação
de
Cadastro
Patrimonial, em que pese se tratar
de situações provisórias, pois a
unidade ainda se encontra em fase
de construção. Conforme planilha
disponibilizada pela Coordenação
de Materiais existe divergência
quanto a quantidade de bens
constantes na planilha (total 170) e
fisicamente (total 208).

Recomendamos que seja Implementado
feita uma análise quanto
ao registro dessa conta e
os ajustes necessários.
Recomenda-se que seja Parcialmente
atualizada, na Planilha de implementado
Bens Patrimoniais do
Campus a localização
física do bem para fins de
controle, bem como para a
realização do inventário
físico dos bens.
Justificativas quanto à Não
houve
diferença (total de 38) manifestação da
detectada na conferência gestão.
dos bens permanentes
fisicamente
em
comparação
com
os
constantes na planilha.
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Falta de atualização dos Termos de
Responsabilidade. Foi constatado
que os registros relativos à
identificação, localização e valor
dos bens móveis não são
atualizados regularmente, situação
que deveria fazer parte da rotina
do Campus.

Providenciar a atualização Parcialmente
dos
Termos
de implementado
Responsabilidade.
Promover a divulgação Parcialmente
quanto a procedimentos de implementado
cuidados com os bens e a
conscientização
dos
servidores/usuários quanto
à
comunicação
a
Coordenação de Materiais
de
qualquer
situação
referente à mudança de
localização do bem.
Adotar procedimentos e Parcialmente
controles administrativos implementado
para inibir que servidores
movimentem
bens
permanentes sem a devida
comunicação ao setor de
patrimônio.

11/2014

Gestão
de
Patrimônio –
São Miguel
dos Campos

R$ 483.028,34 Não há rotina de verificação da
(quatrocentos e exata localização dos bens
oitenta e três patrimoniais.
mil, vinte oito
reais e trinta e
quatro reais),
valor total de
bens
do
Campus

Recomendamos que seja Parcialmente
estabelecida uma rotina de implementado
verificação
da
exata
localização
dos
bens
permanentes,
principalmente em virtude
do funcionamento do
Campus ser provisório.
Sugerimos, ainda, que o
Setor
de
Patrimônio
confira
as
cargas
patrimoniais “In loco”,
alternando-se
os
ambientes anualmente de
tal
sorte
que,
em
determinado período de
tempo, todo o Campus
seja submetida a essa
conferência.
Esse
procedimento cria uma
rotina de controle interno
que
poderá
evitar
distorções
entre
os
controles.

Não funcionamento do Módulo Providenciar
junto
a Parcialmente
Patrimônio do SIPAC no Campus. Reitoria o processo de implementado
implantação do Módulo
Patrimônio do SIPAC.
Justificativas quanto ao Parcialmente
não cumprimento do implementado
cronograma estabelecido
pelo
IFAL
para
implantação do Módulo
Patrimônio do SIPAC.
Os registros contábeis dos bens
móveis não conferem em sua
totalidade com os registros
cadastrais.

Promover a conferência e Parcialmente
conciliação dos registros implementado
contábeis no SIAFI com
os registros cadastrais de
todos os bens móveis.

Não existe comunicação periódica Promover a interação Parcialmente
e concomitante (informatizada ou entre a Contabilidade e o implementado
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por meio de relatórios) entre o
setor de patrimônio e o serviço de
contabilidade referente ao ingresso
dos bens permanentes.

Setor de Patrimônio, para
conciliar os saldos das
contas patrimoniais ao
final de cada mês.

Não há apuração da depreciação Providenciar, juntamente, Parcialmente
dos bens.
com
o
Setor
de implementado
Contabilidade a apuração
da depreciação dos bens
de
acordo
com
as
legislações pertinentes.

11/2014

Efetuou-se a avaliação da Gestão
no Almoxarifado no período de
janeiro a junho de 2014. Em
valores
são
R$
46.024,08
(quarenta e seis mil, vinte quatro
reais e oito centavos), valor total
dos
estoques
internos
no
almoxarifado. Verificamos uma
diferença de R$ 9.269,99 (nove
mil, duzentos e sessenta e nove
reais e noventa e nove centavos)
entre o valor do saldo constante no
SIAFI e RMA no mês de junho.

Providenciar justificativas Parcialmente
quanto
a
diferença implementado
detectada.

O servidor responsável pelo setor
não recebeu treinamento para
atuar no almoxarifado e realiza
suas
atividades
acumulando
atribuições, pois está designado
para gerenciar o almoxarifado,
patrimônio.

Promover a capacitação de Implementado
servidores
quanto
as
atividades referentes ao
almoxarifado, para que
qualquer servidor público
lotado no setor, adquira
conhecimentos básicos em
Almoxarifado. Isso se faz
necessário
para
uma
eficiente
gestão
de
materiais no âmbito da
Administração
Pública,
com vistas a suprir
adequadamente
às
necessidades
da
Organização
em
que
trabalham, implantando e
operacionalizando
controles eficientes.

R$ 483.028,34
(quatrocentos e
oitenta e três
Gestão
de
mil, vinte oito
Patrimônio –
reais e trinta e
São Miguel
dos Campos quatro reais),
valor total de
bens
do
Campus

Recomendamos
a Parcialmente
realização dos ajustes implementado
necessários
para
que
sejam
sanadas
as
divergências detectadas.

Providenciar um número Implementado
maior de servidores para
auxiliar na execução das
atividades
de
almoxarifado
promovendo, assim, a
segregação de funções e
um
melhor
desenvolvimento
dos
trabalhos.
Após análise de 13 (treze) itens
constantes na listagem de estoque
do almoxarifado do Campus
Arapiraca verificamos que dos 13
(treze) itens verificados 9 (nove)
apresentaram inconsistências.

Providenciar justificativas Parcialmente
quanto às inconsistências implementado
numéricas detectadas no
controle do almoxarifado.
Recomendamos
a Parcialmente
colocação e atualização implementado
das fichas de controle
(prateleira) do setor de
almoxarifado.
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Recomendamos
a Parcialmente
conciliação com os saldos implementado
existentes no SIAFI.
11/2014

Gestão
de
Patrimônio –
São Miguel
dos Campos

R$ 483.028,34 Os
materiais
não
estão
(quatrocentos e acondicionados de acordo com as
oitenta e três especificações do fabricante.
mil, vinte oito
reais e trinta e
quatro reais),
valor total de
bens
do
Campus
Os produtos inflamáveis não estão
separados dos demais materiais.
Alguns estão armazenados em
contato direto com o solo, sem a
devida proteção.
Os materiais vencidos (por não
serem mais utilizados), obsoletos
ou
inservíveis
estão
acondicionados junto aos demais
materiais.

Procurar adotar critérios Implementado
de
acondicionamento
recomendado
por
especificações
do
fabricante, pois se o
produto for deteriorado
durante
uma
armazenagem inadequada,
poderá
ocorrer
um
acidente, quando de seu
uso.
Adotar
cuidados Implementado
necessários para o trato de
materiais/produtos
inflamáveis e evitar o
armazenamento
em
contato direto com o solo.
Reservar um local para a Implementado
guarda
de
materiais
vencidos, obsoletos ou
inservíveis enquanto não
for determinado o seu
destino, bem como, adotar
cuidados em busca de
controles de armazenagem
mais eficientes para evitar
prejuízos.
Recomendamos que os Implementado
materiais obsoletos ou em
desuso
devem
ser
identificados para fins de
baixa, a ser precedida de
exame
por
comissão
especial para esse fim.
Devem ser diligenciados,
ainda, no sentido de
viabilizar
possível
aproveitamento em outra
instituição,
mediante
doação, observados os
dispositivos
legais
vigentes.
Recomendamos que o Implementado
Gestor de Almoxarifado
verifique o estado ou
condição de uso dos
materiais
visando à
liberação de áreas nos
almoxarifados
e
dos
materiais
considerados
ainda sem uso, cujo
estoque na organização for
muito
superior
às
necessidades de consumo,
ou seja, o seu giro é muito
baixo, incorrendo ao risco
de que o mesmo perca a
sua validade, se deteriore
ou se torne obsoleto, pois
não
haverá
consumo
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suficiente
para
as
quantidades estocadas.
No almoxarifado, os extintores
não são suficientes e não estão
dispostos em locais adequados
com a devida sinalização.

11/2014

R$ 483.028,34
(quatrocentos e
oitenta e três
Gestão
de
mil, vinte oito
Patrimônio –
reais e trinta e
São Miguel
dos Campos quatro reais.),
valor total de
bens
do
Campus

R$ 712.814,47
(setecentos e
doze
mil,
oitocentos
e
quatorze reais
e

12/2014

13/2014

Adotar um conjunto de Parcialmente
ações,
normas
e implementado
procedimentos que visem
evitar, furtos, roubos,
quebras e avarias de
materiais, bem como
acidentes
pessoais.
Destacamos:
*
Providenciar
a
instalação
de
equipamentos
de
segurança
e
contra
incêndio,
observando
normas técnicas;
* Sinalizar os extintores
de incêndio;
* Treinar o pessoal no uso
dos extintores;
* Utilizar símbolos que
estabeleçam cuidados na
estocagem, manuseio e
trasporte;
* Fazer as recargas dos
extintores;
* A manipulação de
materiais deve ser feita
com meios adequados de
transporte
como:
carrinhos, caixas, cestas,
etc., a fim de evitar
esforços desnecessários,
demoras,
danos
e
resguardar a saúde dos
servidores.
Providenciar justificativas Parcialmente
quanto a permanência implementado
desses bens em lugares
inadequados e a não
distribuição dos mesmos.

Conforme Relatório anterior nº
07/2013
existem
bens
permanentes que ainda não foram
distribuídos
para
utilização,
permanecendo armazenados sem
segurança e sujeitos a deterioração
a
antes do uso, em desacordo com o Recomendamos
quarenta
que preceitua o item 4. da IN Nº distribuição dos bens para
centavos),
suas devidas finalidades
205/88
valor total de
Recomendamos o devido
bens
do
planejamento em futuras
Gestão
de Campus
aquisições.
Patrimônio –
Verificamos
uma
pequena Providenciar o ajuste
Penedo
diferença (casas decimais) entre o necessário para que os
saldo do SIAFI e RMA, que pode sistemas
contábil
e
ser facilmente ajustada, diferença almoxarifado apresentem
essa de grande importância valores exatamente iguais,
contábil.
visto que apesar da
diferença pequena (casas
decimais), ao final do
exercício pode trazer
prejuízo na conciliação
entre o almoxarifado e a
contabilidade.
Gestão
Administrati

Os veículos estão sendo utilizados Recomenda-se
aos sábados, domingos e feriados autorização formal

Parcialmente
implementado
Parcialmente
implementado
Parcialmente
implementado

a Implementado
do
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no transporte de alunos para Reitor para o uso dos
reposição de aulas, devido ao veículos
oficiais
aos
período de greve.
sábados, domingos e
feriados.

va –
Transportes
Piranhas

13/2014

Gestão
Administrati
va –
Transportes
Piranhas

O Sistema Integrado de Gestão
Acadêmica Administrativo (SIGAADM), módulo requisição de
veículos, para os deslocamentos
dos veículos do IFAL ainda não
está sendo utilizado.

Recomenda-se à Gestão Implementado
envidar
esforços
na
implantação do módulo
transporte do SIGAADM
visto que o mesmo
agilizará as operações e
garantirá maior segurança
das informações.

Constatou-se um efetivo de
pessoal
insuficiente
para
desenvolver as atividades de
transporte no Campus – uma vez
que o setor conta apenas com o
servidor que foi designado para
coordenar a manutenção e
transportes. Verificou-se que, em
alguns documentos, o coordenador
assina
como
requisitante,
motorista e coordenador da área
de manutenção e transportes,
acumulando essas funções em
inobservância à Portaria nº 63/96
do TCU.

Recomendamos ao Gestor Parcialmente
que envide esforços no implementado
sentido de uma lotação
mais racional do número
de servidores para auxiliar
na
execução
das
atividades de transportes,
pois
a
quantidade
existente atualmente é
insuficiente
para
a
demanda
existente
(manutenção
e
transportes)
e
não
proporciona um controle
eficiente que auxilie no
processo de Gestão.

Pelas
informações
disponibilizadas no mapa de
controle – 3.415 km rodados, e
relatórios de viagens – 3.289 km
rodados – Constata-se uma
diferença de 126 km a mais, ou
seja, há divergência entre os
valores apresentados no mapa e a
quilometragem
efetivamente
rodada apresentada nos relatórios
de viagens.

Recomendamos que o Parcialmente
responsável pela área de implementado
transportes verifique e
acompanhe com maior
efetividade
o
preenchimento das Guias
de
Solicitação
de
Veículos, Relatórios de
Viagens e Mapas de
Controle do Desempenho
e Manutenção do Veículo
–
evitando
assim,
divergências entre as
informações
fornecidas
pela área de transportes e
os dados da análise de
consumo (analítico) –
apresentados pela empresa
Ticket Car. Recomendase, ainda, que seja
justificada a diferença
apresentada.

Pelas informações apresentadas no
mapa de controle – km 28.975
rodados, e relatórios de viagens –
28.707 km rodados – Constata-se
uma diferença de 268 km a mais,
ou seja, há divergência entre os
valores apresentados no mapa e a
quilometragem
efetivamente
rodada apresentada nos relatórios
de viagens.

Recomendamos que o Parcialmente
responsável pela área de implementado
transportes verifique e
acompanhe com maior
efetividade
o
preenchimento das Guias
de
Solicitação
de
Veículos, Relatórios de
Viagens e Mapas de
Controle do Desempenho
e Manutenção do Veículo
–
evitando
assim,
divergências entre as
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informações
fornecidas
pela área de transportes e
os dados da análise de
consumo (analítico) –
apresentados pela empresa
Ticket Car. Recomendase, ainda, que seja
justificada a diferença
apresentada.

14/2014

15/2014

Gestão
Pessoal

de

Sustentabilid
ade
Ambiental –
Santana do
Ipanema

R$ 402.190,26
(Ajuda
de
custo e auxíliomoradia 2013
e 2014)

Pelas informações apresentadas no
mapa de controle – km 19.485
rodados, e relatórios de viagens –
20.327 km rodados – Constata-se
uma diferença de 842 km a menos,
ou seja, há divergência entre os
valores apresentados no mapa e a
quilometragem
efetivamente
rodada apresentada nos relatórios
de viagens.

Recomendamos que o Parcialmente
responsável pela área de implementado
transportes verifique e
acompanhe com maior
efetividade
o
preenchimento das Guias
de
Solicitação
de
Veículos, Relatórios de
Viagens e Mapas de
Controle do Desempenho
e Manutenção do Veículo
–
evitando
assim,
divergências entre as
informações
fornecidas
pela área de transportes e
os dados da análise de
consumo (analítico) –
apresentados pela empresa
Ticket Car. Recomendase, ainda, que seja
justificada a diferença
apresentada.

Analisando o processo não é
possível constatar se a servidora
exerce outro cargo, público ou
privado, inacumulável com o
cargo a ser revertido (art. 5º, IV da
Resolução nº 44/CS, de 2 de
dezembro de 2013). Não é
possível constatar também se
havia concurso público com
cadastro de reserva válido para o
cargo solicitado.

Recomendamos que nos Implementado
próximos processos de
reversão constem tais
documentos, que não
foram observados neste
que foi analisado.

Constatamos a ausência de um
plano de logística sustentável
(PLS), aos moldes do que
determinam a IN 10/2012, e a
Agenda A3P, de modo a
sistematizar no âmbito do Campus
Santana do Ipanema, um programa
que defina as ações, as metas e
prazo
para
execução
e
mecanismos de monitoramento e
avaliação
que
viabilize
a
racionalização dos bens de
consumo da unidade.

Recomendamos que se Não
houve
estabeleça, de acordo com manifestação da
as
peculiaridades
do gestão.
Campus, programa para
fixar ações no sentido de
viabilizar a racionalização
do gastos com os bens de
consumo. Estabelecendo
para tanto, metas, prazos
de execução e mecanismo
de
monitoramento
e
avaliação, quantificados
através de indicadores,
para que se possa tomar
medidas corretivas, caso
os resultados não atinjam
os
indicadores
de
economicidade.

Não há rotinas estabelecidas de Recomendamos
a Não
houve
uso racional dos papéis destinados implantação
de
uma manifestação da
à
impressão,
de
maneira política de monitoramento gestão.
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abrangente nos setores, como e conscientização para o
preconizam a Agenda A3P e a IN uso racional dos papéis
10/2012.
destinados à impressão.
Adotando-se
medidas
sustentavelmente corretas
como a preferência à
impressão frente e verso
das páginas, a impressão
de múltiplas páginas por
folha, bem como a
confecção de blocos de
anotação com as folhas
inservíveis, e preferência
em utilização de e-mail
para comunicação interna
e externa.

15/2014

Sustentabilid
ade
Ambiental –
Santana do
Ipanema

Não há rotinas estabelecidas de
boas práticas no sentido de
racionalizar o uso dos copos
descartáveis
de
maneira
abrangente no Campus, aos
moldes do que preconiza a Agenda
A3P e a IN 10/2012.

Que a gestão envide Não
houve
esforços no sentido de manifestação da
conscientizar os setores gestão.
sobre a importância de
estabelecer boas práticas
para a racionalização do
uso
dos
copos
descartáveis, como por
exemplo, uso diário de
apenas um copo, incentivo
à utilização de squeeze
(garrafinhas de água) no
cotidiano dos servidores.

Não se verificou um plano de
implementação de políticas de
boas práticas para o uso racional
do consumo de energia elétrica, de
acordo com o preconizado pela
Agenda A3P e a IN 10/2012.

Recomendamos que se Não
houve
adote
política
de manifestação da
conscientização
sobre gestão.
boas práticas para uso
racional de consumo de
energia elétrica, dando
preferência à iluminação
natural, avisos solicitando
que se apague as luzes e
equipamentos eletrônicos
ao deixar o ambiente de
trabalho. Recomendamos
ainda, que se elabore
estudos da viabilidade
para a implantação de
sistema de energia solar
ou outra tipo de energia
ambientalmente
e
economicamente viável.

Não verificamos a implementação
de projetos com base nos
princípios da agenda A3P com os
pilares
dos
5Rs(Repensar,
Recusar, reduzir, reutilizar e
Reciclar).

Recomendamos que se Não
houve
elabore projetos com base manifestação da
nas diretrizes da Agenda gestão.
A3P,
para
o
reaproveitamento
dos
materiais de consumo,
para a reutilização da água
da chuva.

Não há uma comissão formada aos Recomendamos que se Não
houve
moldes do que determina o Art. 5º constitua uma comissão manifestação da
do Decreto 5.940/2006.
para gerir a implantação e gestão.
a supervisão do processo
de coleta seletiva, bem
como o descarte do lixo à
cooperativa de catadores

84
de materiais recicláveis.

16/2014

Avaliação
sobre
a
gestão
de
Tecnologia
da
Informação

Não há termo de compromisso
firmado entre o campus e uma
cooperativa de catadores de
materiais recicláveis, contrariando
a determinação do Art. 4º do
Decreto 5.940/2006.

Recomendamos que se Não
houve
promova a seleção de uma manifestação da
cooperativa de catadores gestão.
de materiais recicláveis,
aos moldes do Decreto
5.940/2006, de modo a
viabilizar
o
correto
descarte dos resíduos
sólidos do Campus, e
firme
termo
de
compromisso, para que
esta, realize as atribuições
contidas
na
referida
norma.

Constatamos que não há uma
política de conscientização sobre a
importância da implementação de
políticas de boas práticas em
sustentabilidade ambiental de
forma abrangente no campus.

Recomendamos que se Não
houve
elabore projeto de gestão manifestação da
para se promover a gestão.
conscientização
dos
servidores
técnicos
administrativos, discentes
e docentes acerca da
necessidade de se praticar
ações
sustentavelmente
corretas.

Em relação aos Campus o quadro
de servidores é composto por 3
analistas, situados em Palmeira
dos Índios, Satuba e Maceió;
enquanto os técnicos de TI são 5 e
estão em exercícios nos Campus
Maceió, Satuba, Penedo, Piranhas
e São Miguel.

Recomendamos
a Parcialmente
expansão da área de TI em implementado
todos os Campi, como
proposto no PDTI 20142015, de forma a garantir
a esse Departamento
condições de cumprir suas
metas
e
objetivos
estratégicos
e,
por
consequência,
a
sua
missão. Nesse sentido,
destacamos a necessidade
da contratação de mais
servidores Técnicos e
Analistas de TI.

Não existe um plano formalizado
para
a
capacitação
dos
profissionais
de
TI,
estes
profissionais dispõem de cursos
ofertados pela Escola Superior de
Redes – ESR.

Recomendamos
a Parcialmente
estruturação do Plano de implementado
Capacitação,
com
a
previsão de cursos e
treinamentos específicos a
atender às necessidades
dos servidores lotados
nesse setor.

Não existe programa de avaliação Como forma de fortalecer Parcialmente
e revisão de práticas de TI.
os controles internos do implementado
setor, recomendamos a
implantação
de
um
programa de avaliação e
revisão das práticas de TI.
Essa é uma prática que
poderá detectar falhas e
auxiliar na implantação de
melhorias.
17/2014

Gestão
Administrati
va
–
Transportes –

Os veículos estão sendo utilizados
aos sábados, domingos e feriados
no transporte de alunos para
reposição de aulas, devido ao

Recomenda-se
a Não
houve
autorização formal do manifestação da
Reitor para o uso dos gestão.
veículos
oficiais
aos

85
Santana
Ipanema

17/2014

17/2014

do

Gestão
Administrati
va
–
Transportes –
Santana do
Ipanema

Gestão
Administrati
va
–
Transportes –
Santana do
Ipanema

período de greve.

sábados,
feriados.

domingos

e

Constatou-se um efetivo de
pessoal
insuficiente
para
desenvolver as atividades de
transporte no Campus – uma vez
que o setor conta apenas com o
servidor que foi designado para
coordenar a manutenção e
transportes. Verificou-se que, em
alguns
documentos,
o
coordenador
assina
como
requisitante,
motorista
e
coordenador
da
área
de
manutenção
e
transportes,
acumulando essas funções em
inobservância à Portaria nº 63/96
do TCU.

Recomendamos ao Gestor Não
houve
que envide esforços no manifestação da
sentido de uma lotação gestão.
mais racional do número
de servidores para auxiliar
na
execução
das
atividades de transportes,
pois
a
quantidade
existente atualmente é
insuficiente
para
a
demanda
existente
(manutenção
e
transportes)
e
não
proporciona um controle
eficiente que auxilie no
processo de Gestão.

Constata-se pela soma dos valores
dos cupons fiscais que o valor
total referente ao gasto com
combustível no mês de junho de
2014 foi de R$ 1.392,15.
Entretanto, no Mapa de Controle
do Desempenho e Manutenção do
Veículo, anexo III, da Portaria no
1871/GR, de 12 agosto de 2013 o
valor apresentado é de R$
4.240,00.
Pelas
informações
disponibilizadas no mapa de
controle – 17.755 km rodados no
período
compreendido
entre
janeiro e junho de 2014, e
relatórios de viagens – 17.794 km
rodados – Constata-se uma
diferença de 39 km a mais, ou
seja, há divergência entre os
valores apresentados no mapa e a
quilometragem
efetivamente
rodada apresentada nos relatórios
de viagens. Apresentando, ainda,
pontos de descontinuidade na
quilometragem rodada.

Recomendamos ao Gestor Não
houve
da área de transportes manifestação da
justificar
a
diferença gestão.
apresentada.

Constata-se pela soma dos valores
dos cupons fiscais que o valor
total referente ao gasto com
combustível no mês de maio de
2014 foi de R$ 987,18. Entretanto,
no Mapa de Controle do
Desempenho e Manutenção do
Veículo, anexo III, da Portaria no
1871/GR, de 12 agosto de 2013 o
valor apresentado é de R$ 706,01.
E, a soma dos cupons fiscais

Recomendamos ao Gestor Não
houve
da área de transportes manifestação da
justificar
a
diferença gestão.
apresentada.

Recomendamos que o Não
houve
responsável pela área de manifestação da
transportes verifique e gestão.
acompanhe com maior
efetividade
o
preenchimento das Guias
de
Solicitação
de
Veículos, Relatórios de
Viagens e Mapas de
Controle do Desempenho
e Manutenção do Veículo
–
evitando
assim,
divergências entre as
informações
fornecidas
pela área de transportes e
os dados da análise de
consumo (analítico) –
apresentados pela empresa
Ticket Car. Recomendase, ainda, que seja
justificada a diferença
apresentada
e
a
descontinuidade
na
quilometragem rodada.
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referentes ao consumo de janeiro
totalizam
386,13
litros
de
combustível – já o mapa de
controle apresenta 340,88 litros.
Pelas informações apresentadas
no mapa de controle – km 19.058
rodados, e relatórios de viagens –
19.683 km rodados – Constata-se
uma diferença de 625 km a mais,
ou seja, há divergência entre os
valores apresentados no mapa e a
quilometragem
efetivamente
rodada apresentada nos relatórios
de viagens.

17/2014

Gestão
Administrati
va
–
Transportes –
Santana do
Ipanema

Constata-se pela soma dos valores
dos cupons fiscais que o valor
total referente ao gasto com
combustível no mês de abril de
2014 foi de R$ 1.322,05.
Entretanto, no Mapa de Controle
do Desempenho e Manutenção do
Veículo, anexo III, da Portaria no
1871/GR, de 12 agosto de 2013 o
valor apresentado é de R$
1.232,04.
Pelas informações apresentadas no
mapa de controle – km 21.083
rodados, e relatórios de viagens –
21.021 km rodados – Constata-se
uma diferença de 62 km a mais, ou
seja, há divergência entre os
valores apresentados no mapa e a
quilometragem
efetivamente
rodada apresentada nos relatórios
de viagens.

Recomendamos que o Não
houve
responsável pela área de manifestação da
transportes verifique e gestão.
acompanhe com maior
efetividade
o
preenchimento das Guias
de
Solicitação
de
Veículos, Relatórios de
Viagens e Mapas de
Controle do Desempenho
e Manutenção do Veículo
–
evitando
assim,
divergências entre as
informações
fornecidas
pela área de transportes e
os dados da análise de
consumo (analítico) –
apresentados pela empresa
Ticket Car. Recomendase, ainda, evitar rasuras no
preenchimento
dos
documentos
acima
citados, e que seja
justificada a diferença
apresentada.
Recomendamos ao Gestor Não
houve
da área de transportes manifestação da
justificar
a
diferença gestão.
apresentada.

Recomendamos que o Não
houve
responsável pela área de manifestação da
transportes verifique e gestão.
acompanhe com maior
efetividade
o
preenchimento das Guias
de
Solicitação
de
Veículos, Relatórios de
Viagens e Mapas de
Controle do Desempenho
e Manutenção do Veículo
–
evitando
assim,
divergências entre as
informações
fornecidas
pela área de transportes e
os dados da análise de
consumo (analítico) –
apresentados pela empresa
Ticket Car. Recomendase, ainda, que seja
justificada a diferença
apresentada.

Constata-se pela soma dos valores Recomendamos ao Gestor Não
houve
dos cupons fiscais que o valor da área de transportes manifestação da
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Gestão
Administrati
va
–
Transportes –
Santana do
Ipanema

total referente ao gasto com
combustível no mês de janeiro de
2014 foi de R$ 186,31. Entretanto,
no Mapa de Controle do
Desempenho e Manutenção do
Veículo, anexo III, da Portaria no
1871/GR, de 12 agosto de 2013 o
valor apresentado é de R$ 86,30.
Também há divergência no
consumo de combustível no mês,
pois a soma dos cupons fiscais
totalizam também 74,66 litros, já
no mapa consta apenas 33,84
litros.
Pelas informações apresentadas
no mapa de controle – 5.413 km
rodados no período de janeiro à
junho de 2014, e relatórios de
viagens – 3.404 km rodados –
Constata-se uma diferença de
2009 km a mais, ou seja, há
divergência entre os valores
apresentados no mapa e a
quilometragem
efetivamente
rodada apresentada nos relatórios
de viagens.

justificar
a
apresentada.

Pelas informações apresentadas no
mapa de controle – 5.731 km
rodados no período de janeiro à
junho de 2014, e relatórios de
viagens – 1.731 km rodados –
Constata-se uma diferença de
4000 km a mais, ou seja, há
divergência entre os valores
apresentados no mapa e a
quilometragem
efetivamente
rodada apresentada nos relatórios
de viagens.

Recomendamos que o
responsável pela área de
transportes verifique e
acompanhe com maior
efetividade
o
preenchimento das Guias
de
Solicitação
de
Veículos, Relatórios de
Viagens e Mapas de
Controle do Desempenho
e Manutenção do Veículo
–
evitando
assim,
divergências entre as
informações fornecidas
pela área de transportes e
os dados da análise de
consumo (analítico) –
apresentados
pela
empresa Ticket Car.
Recomenda-se,
ainda,
que seja justificada a
diferença apresentada.
Recomenda-se
a
regularização da situação
dos condutores acima
citados para condução dos
veículos oficiais.

Constata-se que os servidores: W.
C. da S., J. A. da R., J.B. de A., J.
dos S. e G. da C. G. N. têm suas
carteiras de habilitação ou
Portarias para condução dos
veículos oficiais vencidas.

diferença gestão.

Recomendamos que o Não
houve
responsável pela área de manifestação da
transportes verifique e gestão.
acompanhe com maior
efetividade
o
preenchimento das Guias
de
Solicitação
de
Veículos, Relatórios de
Viagens e Mapas de
Controle do Desempenho
e Manutenção do Veículo
–
evitando
assim,
divergências entre as
informações fornecidas
pela área de transportes e
os dados da análise de
consumo (analítico) –
apresentados
pela
empresa Ticket Car.
Recomenda-se,
ainda,
que seja justificada a
diferença apresentada.
Não
houve
manifestação da
gestão.

Não
houve
manifestação da
gestão.
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18/2014

19/2014

A ação ficou prejudicada devido o
não fornecimento das informações
solicitadas através da SA 031/2014
de 18/08/2014, que mesmo após a
solicitação da prorrogação de
prazo por parte do Campus –
através do memorando eletrônico
n. 16/2014 para o dia 11/09/2014,
apresentando como justificativa:
“em
virtude
de
algumas
movimentações de servidores para
outros Campi, entre eles o que era
responsável por Transportes” – e
concedida através do memorando
eletrônico n. 85/2014 (em anexo);
ainda assim, até o fechamento
deste relatório as informações não
foram disponibilizadas.

Gestão
Administrati
va
–
Transportes –
Arapiraca

Gestão
Administrati
va
Processos de
Licitação,
Dispensa e
Inexigibilida
de

R$
6.130.602,31
(Seis milhões
cento e trinta
mil seiscentos
e dois Reais e
trinta e um
centavos)

Ao analisar o referido processo
verificou-se a falta da aprovação
pela autoridade competente do
referido termo de referência,
contrariando o art. 9°, II, do
Decreto nº 5.450/2005 do Decreto
nº 5.450/2005.

Recomendamos
o Implementado
cumprimento
das
formalidades previstas em
lei, na composição de
processos de contratação,
inclusive que se atente
para
exigência
de
aprovação do Termo de
Referência pela autoridade
competente.

Em que pese haver no processo
pesquisa de preços proveniente do
SIASG, do Portal de Compras do
Governo Federal, não se verificou
uma ampla pesquisa de mercado
como determina a Lei. Tal
exigência
legal,
segundo
entendimento
firmado
pelos
órgãos de controle, determina que
haja também consultas aos
fornecedores do ramo do objeto a
ser licitado é o que se infere a
partir do Acórdão 280/2010 e
Acórdão 522/2014 do Tribunal de
Contas da União

Recomendamos proceder Parcialmente
a pesquisa de preços em Implementado
todas as contratações em
que a Lei exigir, de modo
a garantir a vantajosidade
da contratação a ser
realizada pelo Instituto.

A Gestão manifestou-se nos
seguintes
termos,
pelo
Memorando 32/2014 PROADDSUP: Verificou-se que o parecer
da
Procuradoria
Federal
(082/2013/PF-IFAL), informa que
há entendimento vinculante da
AGU
no
sentido
de
o
impedimento de licitar por um
ente federal ao licitante se espraia
para o âmbito de toda a
administração pública federal, de
modo que a Assessoria Jurídica do
Instituto seguiu sugerindo a não
contratação, no entanto não houve
no
decorrer
do
processo
justificativa da Gestão para
proceder
a
contratação.
É
oportuno salientar que
o
parecerista jurídico pode ser
responsabilizado solidariamente

Recomendamos que se Parcialmente
observe o parecer da Implementado
Assessoria Jurídica de
modo a evitar prejuízo ao
instituto
e
aos
responsáveis envolvidos,
de modo que somente
proceda à contratação,
caso haja justificativa
plausível que comprove a
legalidade da mesma.

89
com gestores por irregularidades
na aplicação de recursos públicos.
O parecer jurídico integra e
motiva a decisão a ser adotada
pelo ordenador de despesas.
Não constatamos como parte do
processo os comprovantes das
publicações do edital resumido,
contrariando o Art. 30, XII do
Decreto 5.450/05.

19/2014

19/2014

Recomendamos que seja Não
obedecido
a Implementado
obrigatoriedade
da
anexação
dos
comprovantes
das
publicações do edital
resumido nos processos
licitatórios.

Ao entrevistar o fiscal do contrato,
constatou-se a falta das seguintes
rotinas a serem realizadas
mensalmente, segundo a IN
02/2008 em seu Anexo IV.

Assim recomendamos que Não
houve
antes do pagamento da manifestação da
fatura, proceda às rotinas gestão.
estipuladas
pela
IN
02/2008 em seu Anexo IV,
de modo a garantir a
eficiência e a qualidade
dos serviços prestados ao
Instituto.

Não se verificou no contrato
celebrado
previsão
para
a
administração
promover
o
pagamento dos salários bem como
das contribuições previdenciárias
e do FGTS diretamente ao
Gestão
R$
terceirizado quando a empresa
Administrati 6.130.602,31
contratada não o fizer, nos termos
va
- (Seis milhões do acórdão nº 1214/2013 – TCU –
Processos de cento e trinta Plenário.
Licitação,
mil seiscentos
Dispensa e e dois Reais e
Inexigibilida trinta e um
Ao analisar o Termo de Referência
de
centavos)
do referido processo, verificamos
que na descrição do objeto não
foram estabelecidas as condições
da
contratação
do
Seguro
Automotivo, dando à empresa
possibilidade
de
escolher
condições contratuais insuficientes
para cobrir os prejuízos causados
por possíveis sinistros.

Recomendamos
que Não
houve
conste como previsão manifestação da
contratual a possibilidade gestão.
da administração honrar as
obrigações de salário,
contribuições
previdenciária e do FGTS,
a partir dos valores retidos
cautelarmente, de acordo
com as orientações do
Tribunal de Constas da
União.

Não verificamos no processo o
aviso de que o resumo do edital
foi publicado nos meios previstos
pela legislação, conforme o Art.
17, III, do Decreto 5.450/2005

Recomendamos que se
proceda a publicação aos
houve
moldes do que determina Não
manifestação
da
o
o Art. 17, III, do
gestão.
Decreto 5.450/2005, ou
seja, que a publicação se
dê no diário oficial da
União; meio eletrônico, na
internet e em jornal de
grande circulação regional
ou nacional.

Não verificou-se, no processo, a
tentativa de negociação da
administração para reduzir o preço
final com a empresa ganhadora do

Recomendamos que se Não
houve
proceda à tentativa de manifestação da
negociação,
junto
à gestão.
empresa vencedora do

Gestão
Administrati
va
Processos de

R$
6.130.602,31
(Seis milhões
cento e trinta

Recomendamos que se Não
houve
estabeleça no contrato, de manifestação da
forma expressa, que a gestão.
contratada
responsabilizar-se
totalmente pelo seguro,
sem qualquer ônus a
contratante,
inclusive
referente a franquia, bem
como, os valores das
coberturas de cada tipo de
veículo de modo a evitar
prejuízos ao Instituto em
caso de possíveis sinistros.
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certame, contrariando o que certame, no intuito de
determina o Tribunal de Contas da conseguir proposta ainda
União
mais vantajosa para o
órgão.

19/2014

Ao analisar a Portaria 1323/GR
constatamos que no Parágrafo
Único do Art. 3º a redação induz a
interpretação de que apenas a
autoridade delegada responde
perante os órgãos de controle,
quando da prática de atos de
gestão orçamentária, financeira e
patrimonial em desacordo com os
preceitos das leis e normativos
internos de órgão superiores,
parece que tal parágrafo quer
sustentar o entendimento extraído
do § 1o do art. 80 e art. 84 do
Decreto-lei nº 200/67, onde o
Licitação,
mil seiscentos agente subordinado que deixar de
Dispensa e e dois Reais e prestar contas, praticar desfalque,
Inexigibilida trinta e um desvio de bens ou outra
de
centavos)
irregularidade
causadora
de
prejuízo para a Fazenda Pública,
exorbitando das ordens recebidas,
é responsável direto pelo ato
praticado, motivando a instauração
de processo de tomada de contas
especial, onde figurará como
Ordenador de Despesa secundário,
com isenção de responsabilidade
do Ordenador de Despesa
principal. No entanto, não é esse o
entendimento da Corte de Contas
da União, visto que a mesma
possui entendimento pacificado no
sentido de que a Autoridade
Delegante (ordenador de despesa
principal) responde solidariamente
com a Autoridade Delegada
perante os órgão de controle em
alusão ao dever de supervisão.

recomendamos uma nova Implementado
redação para Parágrafo
Único do Art. 3º
da
Portaria 1323/GR, no
sentido de se elaborar uma
redação mais condizente
com entendimento do
TCU. Sugere-se a fixação
da previsão de que tanto a
Autoridade
Delegante
como
a
Delegada
respondem perante os
órgãos de Controle em
reverência ao dever de se
fiscalizar os atos dos
subordinados, de modo
que se estabeleçam rotinas
para afastar possíveis
responsabilidades
em
consequência da culpa in
vigilando.

Gestão
Administrati
va
Processos de
Licitação,
Dispensa e
Inexigibilida
de

Seguindo os mesmos Parcialmente
objetivos de contribuir implementado
para a eficiência da
“descentralização”
administrativa, de evitar
futuros
prejuízos
às
autoridades envolvidas e
de fortalecer os controles
internos administrativos,
recomendamos que se
estabeleça formalmente,
como, por exemplo, na
própria
portaria
de
“descentralização”
administrativa, o dever
das autoridades delegadas
de prestarem contas de
todos os seus atos
adquiridos por meio da
Portaria 1323/GR, através
de relatórios, no mínimo
trimestrais, das ações
orçamentárias, financeiras,

R$
6.130.602,31
(Seis milhões
cento e trinta
mil seiscentos
e dois Reais e
trinta e um
centavos)

Constatamos também, que não há
formalização
interna
de
procedimentos assegurando que os
detentores
da
competência
delegada prestem contas em tempo
hábil e em meios padronizados,
comprometendo a fiscalização por
parte da autoridade delegante.
Ressaltamos que são graves as
penalidades impostas pelos órgãos
de controle em consequência da
culpa in vigilando.
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operacionais
e
patrimoniais executadas,
em tempo razoável, para
que a autoridade delegante
possa
exercer
a
fiscalização de maneira
sistemática,
inclusive
prevendo a possibilidade
da aplicação de sanções
para os delegados caso os
mesmos não cumpram
com o dever de prestar
contas.

20/2014

20/2014

21/2014

Todos os itens analisados referemse a viagens realizadas na região
metropolitana
ou
municípios
limítrofes ao local de origem.

Recomendamos que a Implementado
legislação seja observada
e
que
não
sejam
concedidas diárias em
situações que as mesmas
não são devidas.

Dos PCDPs analisados, 02 (dois)
não tinham registro de data nem
no Formulário de Solicitação de
Concessão de Diárias e Passagens
e nem no Relatório de Viagens
(PCDPs 2106/14 e 1127/14), 07
(sete) não tinham registo de data
no Formulário de Solicitação de
Concessão de Diárias e Passagens
(PCDPs
2278/14,
1128/14,
3252/14,
1126/14,
3144/14,
3065/14 e 3248/14) e 05 (cinco)
não tinham registro de data no
Relatório de Viagens (PCDPs
2106/14,
2650/14,
2564/14,
194/14 e 2934/14).

Recomendamos que haja Implementado
uma cobrança maior com
relação ao preenchimento
correto dos formulários
utilizados na solicitação e
prestação de contas de
Diárias e Passagens.

Constatamos que 20 PCDPs foram
solicitados com menos de 10 dias
de antecedência da data do
afastamento e sem justificativa.

Recomendamos que não Parcialmente
sejam concedidas diárias implementado
às solicitações que não
atenderem ao disposto na
legislação.

Constatamos que 22 Prestações de
Contas foram entregues após o
R$
4.623,15
prazo estipulado no art. 21 da
Gestão
(Quatro
mil
Portaria 1512/GR.
Financeira – seiscentos
e
Diárias
e vinte e três
Passagens
Reais e quinze
centavos)
Dentre os propostos analisados,
detectamos que alguns deles estão
com
prestação
de
contas
pendentes.

Recomendamos que os Parcialmente
servidores
sejam implementado
orientados quanto aos
prazos
legais
para
prestação de contas dos
valores recebidos com
diárias e passagens.

Obra
de R$
Expansão – 5.870.604,54
Campus
(Cinco
Penedo
milhões,
oitocentos
e
setenta
mil
seiscentos
e
quatro Reais e

Recomenda-se que as não- Não
houve
conformidades
e manifestação da
inconsistências observadas gestão.
no Campus Penedo quanto
à execução dos serviços
contratados
sejam
corrigidas urgentemente,
ressaltando especialmente

R$
4.623,15
Gestão
(Quatro
mil
Financeira – seiscentos
e
Diárias
e vinte e três
Passagens
Reais e quinze
centavos)

Verificamos
problemas
de
execução dos serviços de pintura,
gesso, piso, revestimento e
instalações elétricas.

Recomendamos que os Parcialmente
propostos sejam alertados implementado
quanto à necessidade de
regularização da prestação
de contas das diárias e
passagens que lhes foram
concedidas.
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as questões de segurança
dos usuários.

cinquenta
quatro
centavos)

22/2014

Gestão
Administrati
va
–
Contratos

Para evitar o recebimento Não
houve
de obra com serviços manifestação da
falhos ou incompletos ou gestão.
sem "habite-se", com
prejuízo de averbação da
construção na matrícula
do imóvel, recomendamos
que o IFAL abstenha-se
de:a)
receber
provisoriamente qualquer
parcela de obra sob sua
responsabilidade
com
pendências
aserem
solucionadas
pela
construtora; e

e

R$
5.711.398,26
(Cinco milhões
setecentos
e
onze
mil,
trezentos
e
noventa
e
cinco Reais e
vinte e seis
centavos)

b) receber definitivamente
qualquer objeto sem que
exista: o "as built" da
obra; o laudo de vistoria
do corpo de bombeiros
aprovando a obra; a
comprovação das ligações
definitivas de energia,
água, telefone e gás; a
carta "habite-se" emitida
pela Prefeitura local e a
certidão
negativa
de
débitos
previdenciários
específica para o registro
da obra junto ao Cartório
de Registro de Imóveis.
Ao analisar o contrato 03/2014 Reitoria, foi verificado que em sua
cláusula
19ª,
referente
a
publicação, está estipulado que a
publicação resumida do presente
contrato e seus adiamentos se
darão no prazo estipulado pela Lei
8.666/93, no entanto, como o
respectivo certame se deu pela
modalidade pregão eletrônico, o
prazo de publicação deve ser o
determinado no Art. 20 Decreto Nº
3.555/2000

Tendo
em
vista
a Não
obediência ao princípio da implementado
legalidade
e
da
publicidade e como o
objeto contratado se refere
a serviço de caráter
continuo,
portanto,
podendo ter prorrogações
sucessivas, recomendamos
a obediência do prazo
estipulado na referida
norma, de forma a tornar
mais
eficiente
a
publicidade
dos
atos
contratuais e evitar a
aplicação de sanções
administrativas para o
servidor responsável.

Ao analisar o contrato 05/2013 Marechal Deodoro, foi verificado
que a publicação do extrato do
contrato na impressa oficial não
obedeceu ao prazo estipulado no
Art. 20 do Decreto 3.555/2000.

Ante
o
exposto Não
houve
recomendamos
a manifestação da
observância dos prazos gestão
estipulados
para
a
publicação resumida do
extrato
na
impressa
oficial, de modo a garantir
o real transparência e
publicidade
dos
respectivos
Contratos,
visto ser este um requisito
básico para a validade dos
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mesmos, bem como para
evitar
prejuízos
ao
servidor responsável com
a aplicação da sanção
administrativa prevista na
norma.

22/2014

Gestão
Administrati
va
–
Contratos

R$
5.711.398,26
(Cinco milhões
setecentos
e
onze
mil,
trezentos
e
noventa
e
cinco Reais e
vinte e seis
centavos)

Ao analisar o contrato 45/2013 Reitoria, verificamos que o valor
Total do mesmo é de R$
51.690,00, no entanto, no extrato
de publicação consta valor
diverso, na ordem de R$
27.690,00, contrariando o que
dispõe o Art. 33, § 2°, do Decreto
nº 93.872/1986

Recomendamos seguir o Implementado
que preconiza o Art. 33, §
2°,
do
Decreto
nº
93.872/1986: Alterar o
extrato da publicação para
o valor total especificado
no contrato, ou, caso o
valor contido no contrato
se refira ao valor a ser
pago
no
exercício
corrente, incluir os valores
dos
exercícios
subsequentes
no
respectivo extrato de
contrato.

Ao analisar o contrato 03/2013
Marechal Deodoro, foi verificado
que a publicação do extrato do
contrato na impressa oficial não
obedeceu ao prazo estipulado.
Visto que, no pregão, o extrato do
contrato deve ser publicado no
prazo de até vinte dias da data de
assinatura do contrato, conforme
o Art. 20 do Decreto 3.555 /2000

Ante
o
exposto Não
houve
recomendamos
a manifestação da
observância dos prazos gestão
estipulados
para
a
publicação resumida do
extrato
na
impressa
oficial, de modo a garantir
o real transparência e
publicidade
dos
respectivos Contratos.

Ao analisar o contrato 04/2013
Marechal Deodoro, foi verificado
que a publicação do extrato do
contrato na impressa oficial não
obedeceu ao prazo estipulado.
Visto que, no pregão, o extrato do
contrato deve ser publicado no
prazo de até vinte dias da data de
assinatura do contrato.

Ante
o
exposto Não
houve
recomendamos
a manifestação da
observância dos prazos gestão
estipulados
para
a
publicação resumida do
extrato
na
impressa
oficial, de modo a garantir
o real transparência e
publicidade
dos
respectivos Contratos.

Verificamos a ausência de
previsão contratual de que
constitui falta grave, em sua
execução, o não recolhimento das
contribuições
sociais
da
Previdência Social, podendo dar
ensejo à rescisão da avença, sem
prejuízo da aplicação de sanção
pecuniária e do impedimento para
licitar e contratar com a União,
nos termos do art. 7º da Lei
10.520/2002.

Recomendamos fixar no Parcialmente
contrato previsão de que implementado
constitui
falta
grave,
caracterizada como falha
em sua execução, o não
recolhimento
das
contribuições sociais da
Previdência Social, o não
pagamento do salário, do
vale-transporte
e
do
auxílio alimentação no dia
fixado, e de que poderá
dar ensejo à rescisão do
contrato, sem prejuízo da
aplicação
de
sanção
pecuniária e da declaração
de impedimento para
licitar e contratar com a
União.

01/2014 Satuba - não constatamos Recomendamos alteração Parcialmente
a previsão expressa que a contratual para se fazer implementado
administração está autorizada a constar, em suas cláusulas
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22/2014

Gestão
Administrati
va
–
Contratos

R$
5.711.398,26
(Cinco milhões
setecentos
e
onze
mil,
trezentos
e
noventa
e
cinco Reais e
vinte e seis
centavos)

realizar os pagamentos de salários
diretamente aos empregados, bem
como
das
contribuições
previdenciárias e do FGTS,
quando estes não forem honrados
pelas empresas.

a
possibilidade
da
administração realizar os
pagamentos de salários
diretamente
aos
empregados, bem como
das
contribuições
previdenciárias
e
do
FGTS, quando estes não
forem
honrados
pela
empresa.

Verificamos a ausência de
previsão contratual de que
constitui falta grave, em sua
execução, o não recolhimento das
contribuições
sociais
da
Previdência Social, podendo dar
ensejo à rescisão da avença, sem
prejuízo da aplicação de sanção
pecuniária e do impedimento para
licitar e contratar com a União,
nos termos do art. 7º da Lei
10.520/2002

Recomendamos fixar no Parcialmente
contrato que constitui falta implementado
grave, caracterizada como
falha em sua execução, o
não recolhimento das
contribuições sociais da
Previdência Social, o não
pagamento do salário, do
vale-transporte
e
do
auxílio alimentação no dia
fixado, e de que poderá
dar ensejo à rescisão do
contrato, sem prejuízo da
aplicação
de
sanção
pecuniária e da declaração
de impedimento para
licitar e contratar com a
União, nos termos do art.
7º da Lei10.520/2002.

02/2014 Satuba - Não constatamos
a previsão expressa que a
administração está autorizada a
realizar os pagamentos de salários
diretamente aos empregados, bem
como
das
contribuições
previdenciárias e do FGTS,
quando estes não forem honrados
pelas empresas.

Recomendamos alteração Parcialmente
contratual para se fazer implementado
constar, em suas cláusulas
a
possibilidade
da
administração realizar os
pagamentos de salários
diretamente
aos
empregados, bem como
das
contribuições
previdenciárias
e
do
FGTS, quando estes não
forem
honrados
pela
empresa.

Ao analisar o contrato 01/2014
Palmeira dos Índios, foi verificado
que em sua cláusula 18ª, referente
à publicação, está estipulado que a
publicação resumida do presente
contrato e seus adiamentos se
darão no prazo estipulado pela Lei
8.666/93, no entanto, como o
respectivo certame se deu na
modalidade pregão eletrônico, o
prazo de publicação deve ser o
determinado no Art. 20 Decreto Nº
3.555/2000

Tendo
em
vista
a Não
houve
obediência ao princípio da manifestação da
legalidade, da publicidade gestão
e
como
o
objeto
contratado se refere a
serviço
de
caráter
continuo,
portanto,
podendo ter prorrogações
sucessivas, recomendamos
a obediência do prazo
estipulado na referida
norma, de forma a tornar
mais
eficiente
a
publicidade
dos
atos
contratuais e evitar a
aplicação de sanções
administrativas para o
servidor responsável.

02/2014 Palmeira dos Índios - Recomendamos fixar no Não
houve
Verificamos a ausência de contrato que constitui falta manifestação da
previsão contratual de que grave, caracterizada como gestão
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constitui falta grave, em sua
execução, o não recolhimento das
contribuições
sociais
da
Previdência Social, podendo dar
ensejo à rescisão da avença, sem
prejuízo da aplicação de sanção
pecuniária e do impedimento para
licitar e contratar com a União,
nos termos do art. 7º da Lei
10.520/2002.

22/2014

22/2014

Ao analisar o contrato 06/2014
Palmeira dos Índios, foi verificado
que na subcláusula 9ª da cláusula
2 ª, há previsão de que o início e
término
do
cômputo
da
quilometragem, para fins de
pagamento à contratada, que
deveria começar e terminar a partir
do Campus Palmeira dos Índios,
terá como inicio e término a
Reitoria, o que parece indicar
potencial prejuízo econômico à
contratante,
visto
que,
a
administração pública além de
desembolsar o valor referente ao
trecho Campus-Destino, DestinoCampus, irá cumulativamente,
arcar com o deslocamento do
trecho Reitoria-Campus, CampusR$
Reitoria, ferindo desta maneira os
5.711.398,26
princípios da economicidade, e da
(Cinco milhões eficiência previsto no Art. 37 da
Gestão
setecentos
e Constituição Federal.
Administrati onze
mil,
va
– trezentos
e Ao analisar o contrato 05/2014
Contratos
noventa
e Palmeira dos Índios , foi
cinco Reais e verificado que na subcláusula
vinte e seis noma da cláusula segunda, há
previsão de que o início e término
centavos)
do cômputo da quilometragem,
para fins de pagamento à
contratada, que deveria começar e
terminar a partir do Campus
Palmeira dos Índios, terá como
inicio e término a Reitoria, o que
parece indicar potencial prejuízo
econômico à contratante, visto
que, a administração pública além
de desembolsar o valor referente
ao
trecho
Campus-Destino,
Destino-Campus,
irá
cumulativamente, arcar com o
deslocamento do trecho ReitoriaCampus, Campus-Reitoria, ferindo
desta maneira os princípios da
economicidade, e da eficiência
previsto no Art. 37 da Constituição
Federal.
Gestão
Administrati

R$
5.711.398,26

falha em sua execução, o
não recolhimento das
contribuições sociais da
Previdência Social, o não
pagamento do salário, do
vale-transporte
e
do
auxílio alimentação no dia
fixado, e de que poderá
dar ensejo à rescisão do
contrato, sem prejuízo da
aplicação
de
sanção
pecuniária e da declaração
de impedimento para
licitar e contratar com a
União.
Recomendamos que se Não
houve
proceda
à
alteração manifestação da
contratual, em alusão ao gestão
princípio
da
economicidade
e
da
eficiência, de modo a
prever que o Instituto
apenas arque com os
custos
dos
serviços
efetivamente utilizados,
para evitar desembolsos
com serviços que onerem
indevidamente os cofres
públicos.

Recomendamos que se Não
houve
proceda
à
alteração manifestação da
contratual, em alusão ao gestão
princípio
da
economicidade
e
da
eficiência, de modo a
prever que o Instituto
apenas arque com os
custos
dos
serviços
efetivamente utilizados,
para evitar desembolsos
com serviços que onerem
indevidamente os cofres
públicos.

Ao analisar o contrato 03/2014 Ante
o
Marechal Deodoro, foi verificado recomendamos

exposto, Não
houve
a manifestação da
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va
Contratos

22/2014

(Cinco milhões
setecentos
e
onze
mil,
– trezentos
e
noventa
e
cinco Reais e
vinte e seis
centavos)

Gestão
Administrati
va
–
Contratos

R$
5.711.398,26
(Cinco milhões
setecentos
e
onze
mil,
trezentos
e
noventa
e
cinco Reais e
vinte e seis
centavos)

que a publicação do extrato do
contrato na impressa oficial não
obedeceu ao prazo estipulado.
Visto que, no pregão, o extrato do
contrato deve ser publicado no
prazo de até 20 dias da data de
assinatura do contrato

observância dos prazos gestão
estipulados
para
a
publicação resumida do
extrato
na
impressa
oficial, de modo a garantir
a real transparência e
publicidade
dos
respectivos Contratos.

Ao analisar o contrato 04/2014
Satuba, foi verificado que a
publicação do extrato do contrato
na impressa oficial não obedeceu
ao prazo estipulado. Visto que, no
pregão, o extrato do contrato deve
ser publicado no prazo de até vinte
dias da data de assinatura do
contrato

Ante
o
exposto, Não
houve
recomendamos
a manifestação da
observância dos prazos gestão
estipulados
para
a
publicação resumida do
extrato
na
impressa
oficial, de modo a garantir
a real transparência e
publicidade
dos
respectivos Contratos.

Ao analisar o contrato 13/2014
Reitoria, foi verificado a ausência
de dispositivo expresso que
vincule
a
autorização
de
pagamento à comprovação da
vantagem do preço de cada
intervenção,
devidamente
comprovada mediante pesquisa de,
no mínimo, três empresas do
ramo.

Em
reverência
ao Implementado
princípios da eficiência,
recomendamos que se
proceda
à
alteração
contratual, no sentido de
fixar a necessidade da
comprovação da vantagem
do
preço
de
cada
intervenção, devidamente
comprovada
mediante
pesquisa de, no mínimo,
três empresas do ramo no
instrumento
contratual.
Embora o instrumento
convocatório não possua
tal redação, não há
impedimento
de
se
realizar
a
alteração
contratual, visto que esta
servirá para estabelecer
aumento às garantias e
vantagens
da
administração pública.

Verificou-se que na cláusula
vigésima segunda, referente à
publicação, foi estipulado que a
publicação do termo contratual e
dos respectivos termos aditivos
irão obedecer ao prazo estipulado
na Lei 8.666/93, no entanto, como
referido serviço foi contratado na
modalidade pregão eletrônico, os
prazos de publicação são os
estipulados conforme o Decreto
3.555 /2000.

Recomendamos
que Não
houve
promova
a
alteração manifestação da
contratual, para no caso gestão
das futuras alterações
contratuais, a publicação
dos referidos aditamentos
obedeça aos corretos
prazos estipulados na
norma vigente.

Ao analisar o contrato 03/2014
São Miguel dos Campos, foi
verificado
a
ausência
de
dispositivo expresso que vincule a
autorização de pagamento à
comprovação da vantagem do
preço de cada intervenção,
devidamente
comprovada
mediante pesquisa de, no mínimo,
três empresas do ramo.

Em
reverência
ao Não
houve
princípios da eficiência, manifestação da
recomendamos que se gestão
proceda
à
alteração
contratual, no sentido de
fixar a necessidade da
comprovação da vantagem
do
preço
de
cada
intervenção, devidamente
comprovada
mediante
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pesquisa de, no mínimo,
três empresas do ramo no
instrumento contratual.

23/2014

Convênio nº
6000.008186
5.13.4,
celebrado
pelo Instituto
Federal de
Alagoas e a
Petrobras
S/A

R$
7.077.000,00
(sete milhões
setenta e sete
mil reais)

Na cláusula 22ª do contrato
03/2014 S. Miguel dos Campos,
foi estipulado que a publicação do
termo contratual e dos respectivos
termos aditivos obedecerão ao
prazo estipulado na Lei 8.666/93,
como
referido
serviço
foi
contratado por meio de pregão
eletrônico,
os
prazos
de
publicação são os estipulados no
Decreto 3.555 /2000

Recomendamos
que Não
houve
promova
a
alteração manifestação da
contratual, para no caso gestão
das futuras alterações
contratuais, a publicação
dos referidos aditamentos
obedeça aos corretos
prazos estipulados na
norma vigente.

Ao analisar o contrato 03/2014
São Miguel dos Campos, foi
verificado que a publicação do
extrato do contrato na impressa
oficial não obedeceu ao prazo
estipulado. Visto que, no pregão, o
extrato do contrato deve ser
publicado no prazo de até 20 da
data de assinatura do contrato.

Ante
o
exposto Não
houve
recomendamos
a manifestação da
observância dos prazos gestão
estipulados
para
a
publicação resumida do
extrato
na
impressa
oficial, de modo a garantir
o real transparência e
publicidade
dos
respectivos Contratos.

Ao analisar a cláusula segunda do
contrato 23/2014 Reitoria, não
verificou-se a descrição do regime
de execução. Foi informado
apenas que se trata de execução
indireta, omitindo se a mesma é
empreitada por Preço Global,
Empreitada Integral, Tarefa ou
Empreitada por Preço Unitário.

Tendo em vista se tratar de Parcialmente
cláusula necessária nos implementado
contratos firmados pela
Administração
Pública,
conforme o Art. 55 da Lei
8.666/93, recomendamos
que
se promova
a
alteração contratual afim
de que fique estabelecido
no contrato o regime de
execução contratual.

Verificamos que o processo de
constituição do referido convênio
não encontra-se devidamente
autuado como preceituam as
normas de formalização. Falta a
devida numeração e rubrica em
ordem cronológica e sequencial de
suas páginas, contendo nos
volumes os respectivos termos de
abertura e encerramento.

Recomendamos que se Parcialmente
proceda à formalização do Implementado
processo da constituição
do convênio, conforme a
Orientação
Normativa
Agu nº 02/2009.

Constatamos que o formulário de
encaminhamento de prestação de
contas
e
execução
físicofinanceiro foi preenchido de
maneira formalmente incorreta,
visto que o valor recebido, da
primeira parte do repasse, foi
preenchido no campo “saldo
anterior”
cujo
correto
preenchimento deveria se dá no
campo “recebido no período”.

Recomendamos que se Implementado
proceda
ao
correto
preenchimento
dos
formulários nas próximas
prestações de contas a
serem
enviadas
à
Petrobras,
conforme
previsto no Instrumento de
Formalização do convênio
e do Manual Geral
Programa Petrobras de
Formação de Recursos
Humanos (PFRH).

Não identificamos no processo a
prévia autorização da Petrobras
para utilização da taxa bancada
para custear despesas de diárias e

Recomendamos
a Parcialmente
anexação ao processo da implementado
prestação de contas, da
autorização prévia da
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23/2014

Convênio nº
6000.008186
5.13.4,
celebrado
pelo Instituto
Federal de

R$
7.077.000,00
(sete milhões
setenta e sete
mil reais)

compra de passagens.

Petrobras para a utilização
da taxa bancada no custeio
da despesas de diárias e
compra de passagens.

Não identificamos o formulário
relação de bens exigido pelo
Manual Geral PFRH. Apesar de
não ter ocorrido aquisição de bens
com o recurso do convênio,
conforme previsto no formulário
de encaminhamento de prestação
de contas e execução físicofinanceiro, não há previsão no
Manual Geral PFRH que dispense
a anexação do referido formulário
no processo de prestação de
contas.

Recomendamos proceder Implementado
a elaboração e a ajuntada
de todos os formulários
exigidos pelo Manual
Geral PFRH na prestação
de contas.

Os bilhetes de passagens não estão
identificados com o número do
convênio afixado através de
carimbo
confeccionado
aos
moldes do que determina o
Manual Geral PFRH.

Recomendamos que se Não
proceda à colocação do implementado
número do convênio, aos
moldes do determinado
pelo Manual Geral, em
todos os documentos
comprobatórios
das
despesas realizadas por
intermédio do recurso das
Taxas Bancadas.

Segundo o Manual Geral PFRH,
os nomes dos usuários das
passagens,
obrigatoriamente,
devem ser de professores ou
alunos, cadastrados como bolsistas
ou explícitos no convênio. Ao
verificar os dados de prestação de
contas realizado pela gestão,
verificamos que a servidora E. M.
de O. não consta na relação de
bolsistas, nem seu nome está
explicitado no plano de trabalho
contido na prestação de contas
realizada pela gestão.

Assim recomendamos que Implementado
só proceda ao pagamento
de bolsa, custeada pela
taxa
bancada,
aos
professores ou alunos
cadastrados
como
bolsistas ou cujo nome
esteja
explicitado
no
convênio.

Verificamos, a partir da análise do
formulário de encaminhamento de
prestação de contas e execução
físico-financeiro, que dos valores
utilizados do primeiro repasse
apenas R$ 1.156.871,66 (41%)
haviam sido utilizados, deixando
uma sobra para o próximo período
de R$ 1.673.928,34 (59%).Assim,
além de ser grande o valor não
utilizado no período, não consta na
prestação
de
contas,
a
comprovação de que houve o
repasse do saldo não utilizado ao
final do exercício anual à
Petrobras.

Recomendamos
o Parcialmente
aprimoramento
do implementado
planejamento de modo a
garantir
uma
melhor
execução financeira com o
saldo
destinado
ao
período, bem como que,
até o final de cada
exercício anual, o IFAL
promova a transferência
dos saldos do Convênio
não utilizados e não
empenhados
para
a
Petrobras,
conforme
previsão no instrumento
do convênio.

O processo de prestação de contas
não encontra-se devidamente
autuado, visto que, segundo a
orientação da Secretaria De
Logística E Tecnologia Da
Informação em sua Portaria

Recomendamos que nos Parcialmente
documentos
implementado
comprobatórios
das
despesas, anexados ao
processo de prestação de
contas como cópias, como

Alagoas e a
Petrobras
S/A
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Normativa Nº 5/2002 é necessário
constar no processo, quando se
tratar de cópia, a autenticação de
confere com o original.

o bilhete de passagem
aérea, seja colocado o
confere com o original do
servidor que conferiu a
documentação
original,
como
previsto
pela
Portaria Normativa Nº
5/2002 SLTI .
Recomendamos
Implementado
disponibilizar no site da
do IFAL o instrumento de
formalização do convênio
com o valor realmente
pactuado.

23/2014

Após análise do instrumento de
formalização
do
convênio
disponibilizado no site do IFAL
http://www2.ifal.edu.br/aluno/pro
Convênio nº
gramas/petrobras, verificamos a
6000.008186
divergência do valor total do
5.13.4,
R$
convênio contido na via eletrônica
celebrado
7.077.000,00
(R$ 7.886.200,00; sete milhões
pelo Instituto (sete milhões
oitocentos e oitenta e seis mil e
Federal de
setenta e sete
duzentos reais)” em relação a via
mil reais)
original (R$ 7.077.000,00; sete
Alagoas e a
milhões setenta e sete mil reais)
Petrobras
assinada pelo concedente e pelo
S/A
convenente,
prejudicando
a
clareza a publicidade inerentes
aos atos de gestão.

24/2014

Verificamos
um
volume
expressivo de restos a pagar nãoprocessados,
inscritos
ou
reinscritos nos últimos exercícios.
Pela atual redação do art.
68 do Decreto 93.872, de 1986, os
restos a pagar inscritos na
condição de não processados e não
liquidados
posteriormente
ganharam validade por mais seis
meses. Dessa forma, tem validade
até 30 de junho do segundo ano
subsequente ao de sua inscrição. A
mudança na regra não vale para
despesas executadas diretamente
pelos órgãos e entidades da União
ou mediante transferência ou
descentralização aos Estados,
Distrito Federal e Municípios,
com execução iniciada, e, despesa
do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC), do Ministério
da Saúde, ou do Ministério da
Educação
Financiadas
com
recursos da Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino.

Recomendamos que o Implementado
acompanhamento
de
restos a pagar pelo setor
de contabilidade mereça
um destaque em virtude
de expressivo volume de
recursos
inscritos
e
reinscritos nessa rubrica
nos últimos exercícios.
Uma vez que, os restos a
pagar são de importância
fundamental na análise da
execução orçamentária e
financeira
da
cada
exercício.
Entendemos
que devem ser envidados
todos
os
esforços
possíveis na busca da
redução das despesas
inscritas em restos a
pagar, especialmente as
não-processadas.

24/2014

25/2014

Gestão
Financeira

R$
6.991.866,42
(Soma
dos
valores
analisados nas
contas Darfs
emitidos
(6147 – R$
215.931,59 e
1661 – R$
6.718.174,48)
e Juros (R$
57.760,35))

Gestão
Financeira

Verificamos o registro na conta Recomendamos que o Implementado
contábil (333904716) JUROS o IFAL evite o pagamento
R$
valor de R$ 57.760,35 com de juros e multas
6.991.866,42
inscrição de empenhos em restos a
(Soma
dos
pagar não processados conforme
Darfs emitidos
indicação do ordenador de
e Juros)
despesa, com base no saldo da
conta 19996.59.01 e 292410101.

Gestão dos
Controles
PAD
e
Sindicâncias

Após análise do referido Processo,
verificamos que a Comissão
poderia ter se aprofundado mais e
verificado o entendimento mais
recente do Tribunal de Contas da

Recomendamos que a Não
houve
comissão proceda nos manifestação da
próximos trabalhos ao gestão.
diligenciamento
detalhamento
de
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União sobre a matéria para informação, questionando
embasar suas conclusões, que formalmente ao outro
julgamos oportunas.
Órgão,
cujo
servidor
também mantém vínculo,
através de declaração
expressa, se o mesmo
cumpre integralmente a
carga horária que o cargo
requer. Bem como, que
busque na jurisprudência
do Tribunal de Contas da
União, decisões recentes
como forma de subsidiar
os trabalhos da comissão.
Foi observado que apesar de já
constar no referido processo uma
decisão da Comissão sindicante e
submissão do mesmo ao Parecer
da Procuradoria Federal no Órgão,
ainda não faz constar uma
DECISÃO final do Gestor do
Instituto.

Recomendamos que seja Não
houve
anexada ao processo, manifestação da
documentação
da gestão.
DECISÃO final do Reitor
e seus encaminhamentos.

Foi perguntado ao Gestor do
CGU-PAD no IFAL se os
processos estavam registrados no
Sistema CGU-PAD. O mesmo
relatou que nem todos os
processos
abertos
estariam
registrados por haver problema no
cadastramento/senha junto ao
Sistema e que já havia mantido
contato com a CGU/DF e que
aguardaria a solução do mesmo.

Que o Gestor do Programa Não
houve
CGU/PAD
no
IFAL manifestação da
agilize o cadastramento gestão.
dos processos que estão
sem o respectivo cadastro
no CGU/PAD.

Quanto à qualidade dos Controles Internos, no que diz respeito ao monitoramento e avaliação
da governança através da efetividade dos indicadores utilizados pela Gestão, destacamos que a
mesma vem buscando a melhoria constante dos procedimentos de controles internos
administrativos, com a implementação de novos mecanismos, e com a avaliação e atualização dos já
existentes. A exemplo disso, é a atualização da Portaria nº 898/2010 referente a compras de bens e
serviços, amplamente discutida entre os diversos setores da Instituição, contemplando o fluxo de
contratação às necessidades do órgão, e o SIGA-AA(Sistema Integrado de Gestão) que vem sendo
implantado nos diversos segmentos do Instituto.
Apesar do avanço quanto à implantação e adequação dos controles internos em diversas áreas,
a Auditoria Interna entende ser necessária a implementação de melhorias nos controles internos
relativos às áreas de Patrimônio, Almoxarifado, Transportes e de Suprimentos de Fundos – CPGF.
2.3. Sistema de Correição
O IFAL está cumprindo o determinado pelos Artigos 4º e 5º da Portaria nº 1.043/2007.
Após o término dos trabalhos pelas comissões instauradas, os processos de correição são
lançados no sistema CGU/PAD, onde o acompanhamento e verificação são realizados pela
Auditoria Interna.
Informamos a relação dos processos administrativos instaurados na unidade (Processos
administrativos Disciplinares e Sindicâncias), contendo o número do processo, a data da instauração
e o estado (em curso ou encerrado) até agosto de 2014.
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Contudo, em razão de dificuldade de acesso por senha, as informações referentes aos
processos punitivos e de apuração não estão atualizadas no Sistema CGU-PAD, entretanto, as
informações abaixo de PAD e Sindicância foram encaminhadas diretamente a unidade da CGU
local por meio da Auditoria interna.
Sindicâncias:
Tabela 3 – Processo de Sindicância
PROCESSO
Proc. 23041.001004/2010-12
Proc. 23041.004802/2010-98
Proc. 23041.002486/2011-09
Proc. 23041.001226/2010-73
Proc. 23041.001347/2011-50
Proc. 23041.100791/2011-57
Proc. 23041.004076/2011-94
Proc. 23041.003910/2011-24
Proc. 23041.005446/2011-19
Proc. 23041.001004/2010-12
Proc. 23041.101917/2012-91
Proc. 23041.006784/2013-21
Proc. 23041.008828/2013-58
Proc. 23041.012407/2013-21
Proc. 23041.009178/2014-49

INSTAURAÇÃO
12/02/2010
17/08/2010
17/12/2010
02/02/2011
22/03/2011
17/06/2011
10/08/2011
16/08/2011
11/10/2011
30/08/2012
21/11/2012
14/05/2013
25/07/2013
30/10/2013
12/06/2014

ESTADO
Absolvição
Apenação
Absolvição
Absolvição
Absolvição
Em andamento
Instauração de PAD
Em andamento
Absolvição
Absolvição
Em andamento
Absolvição
Absolvição
Em andamento
Instauração de PAD

INSTAURAÇÃO
10/08/2011
11/04/2014
21/03/2014
11/04/2014

ESTADO
Instauração de PDA
Em andamento
Em andamento
Em andamento

Tabela 4 – Processo de PADS:
PROCESSO
Proc. 23041.004076/2011-94
Proc. 23041.103713/2012-95
Proc. 23041.017601/2013-01
Proc. 23041.001469/2014-99

2.4. Avaliação do Funcionamento dos Controles Internos
Quadro A.2.4 – Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ
ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM
AVALIADOS
Ambiente de Controle
1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à
consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu
funcionamento.
2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por
todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da
unidade.
3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.
4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.

VALORES
1

2

3

4

5
X

X

X
X
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5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão
postos em documentos formais.
6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários
e servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos
procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta.

X
X

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições
claras das responsabilidades.

X

8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da
competência da UJ.

X

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados
planejados pela UJ.
Avaliação de Risco
10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.

X
1

2

3

4

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos
objetivos e metas da unidade.

5
X
X

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa)
envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da
probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de
medidas para mitigá-los.

X

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de
informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos
níveis da gestão.
14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar
mudanças no perfil de risco da UJ ocasionadas por transformações nos
ambientes interno e externo.

X

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem
tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada
de decisão.
16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades
nos processos internos da unidade.
17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar
sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.
18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário
de bens e valores de responsabilidade da unidade.
Procedimentos de Controle

X

X

X
X
X
1

2

3

19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para
diminuir os riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.

4

5

X

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam
consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.

X

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao
nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação.

X

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e
estão diretamente relacionadas com os objetivos de controle.

X

Informação e Comunicação
23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada,
armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.
24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade
suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.
25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é
apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível.
26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos

1

2

3

4

5
X
X
X
X
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grupos e indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das
responsabilidades de forma eficaz.
27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da
UJ, em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua
estrutura.

X

Monitoramento
1
2
3
4
5
28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para
X
avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo.
29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e
X
efetivo pelas avaliações sofridas.
30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu
X
desempenho.
Análise crítica e comentários relevantes:
A instituição tem priorizado uma politica interna de planejamento das atividades e avaliação dos resultados,
buscando otimização dos gastos, sob o devido acompanhamento da Auditoria Interna, cujos frutos têm sido
obtidos pela eficiência dos serviços, o que tem contribuído para uma maior democratização dos serviços à
comunidade, bem como, para maior promoção da qualificação dos servidores e melhoria das condições de
trabalho.
Escala de valores da Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ.
(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua
minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua
maioria.
(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ.

2.5 Remuneração paga a Administradores
Não há tais conselhos na instituição nem esse tipo de remuneração. Os membros do Conselho
Superior e do Conselho de Ensino e Pesquisa da instituição não são remunerados por tal atividade.
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3. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
3.1 Canais de acesso do cidadão
- Descrição dos canais de acesso do cidadão ao órgão ou entidade para fins de solicitações,
reclamações, denúncias, sugestões, etc., contemplando informações gerenciais e estatísticas sobre o
atendimento às demandas.
O Instituto Federal de Alagoas – IFAL alia as orientações que emanam da legislação
pertinente à Informação Pública as interfaces tecnológicas no sentido de criar estrutura e
mecanismos que visam disponibilizar aos cidadãos, internos e externos, as informações sobre as
ações que executa, os serviços que disponibiliza e as possíveis ferramentas de comunicação entre a
Instituição, seu público interno e a sociedade em geral, mantendo uma relação de proximidade e
diálogo com os mesmos, disponibilizando diversos canais para fins de solicitações, reclamações,
denúncias, sugestões, entre outros.
As solicitações ao IFAL são realizadas por meio do Sistema de Informação ao Cidadão, por
telefone, por processo administrativo via protocolo, bem como, pelos e-mails institucionais dos
setores da Reitoria e dos Campus, ou ainda pessoalmente. As reclamações, denúncias e sugestões
podem ser realizadas por meio de processo administrativo direcionado aos Campus ou à Reitoria,
ou por meio da Ouvidoria e da Comissão de Ética, no que couber. Não há estatística organizada das
demandas, salvo nos casos do uso do Sistema de Informação ao Cidadão, cujos relatórios da
instituição são disponibilizados pela CGU.
Os canais de comunicação do Ifal para contatos e consultas, no que tange ao relacionamento
com a sociedade, são realizados primordialmente por telefone e por e-mail, ambos divulgados no
sítio eletrônico da IES: www.ifal.edu.br.

Figura 23- Página na WEB do IFAL
Fonte:Sítio eletrônico do Ifal
Vale ressaltar que cada Campus do Instituto e cada Pró-reitoria tem sua home page
hospedada no sítio eletrônico da IES citado acima. E Cada Pró-reitoria tem seu portal, também
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hospedado no sítio eletrônico da IES, com interfaces mediadas e associadas. O e-mail de cada próreitor está disponível no site, facilitando o contado com o gestor.

Figura 24: página de acesso às Pró-reitorias
Fonte: –Sítio eletrônico do Ifal
As mensagens que são postadas no email contato@ifal.edu.br, disponível no aba superior do
sítio eletrônico da IES, que têm sido encaminhadas pelo Departamento de Comunicação e Eventos
do Ifal para os setores e que são atendidas dentro do prazo estabelecido.

Figura 25 -Formulário de contato com a Instituição de Ensino.
Fonte: – Sítio eletrônico do Ifal
Outros canais de comunicação são as redes sociais: facebook, google+, twitter e youtube,
com postagem diária de informações direcionadas ao público interno e externo.
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A Ouvidoria do Ifal está em pleno funcionamento e fortalecida institucionalmente e o acesso
à informação, regido pela Lei de Acesso à informação é garantido por meio do Sistema de Acesso à
Informação (E-Sic) vinculado ao sítio eletrônico do Portal da Transparência.
Nesse sentido, a Ouvidoria, conforme dados da tabela nº05, tem se constituído em um canal
importante de orientação jurídica, de informação sobre as condutas e o acompanhamento dos
interessados junto aos Setores internos solicitados, configurando um perfil educativo voltado à
cidadania.
Tabela 5- Quantidades de atendimentos da Ouvidoria
2014

EMAIL

PROTOCOLO

TELEFONE

PESSOALMENTE

JANEIRO

9

0

0

0

FEVEREIRO

23

0

2

0

MARÇO

15

0

0

3

ABRIL

26

1

1

0

MAIO

6

0

2

2

JUNHO

9

0

2

2

JULHO

7

0

0

0

AGOSTO

8

0

3

0

SETEMBRO

15

1

1

1

OUTUBRO

22

0

2

2

NOVEMBRO

18

0

0

0

DEZEMBRO

14

0

1

2

3.2 Carta de Serviços ao Cidadão
A instituição disponibiliza o acesso a diversos serviços pertinentes a necessidades
acadêmicas dos seus alunos e da comunidade, tudo de modo gratuito, tais como, as solicitações de
declarações, certidões, históricos, informações acadêmicos dos cursos, informações dos servidores e
do funcionamento administrativo e acadêmico da instituição.
As formas de ingresso dos alunos são transparentes e em conformidade com a legislação
educacional, bem como, os concursos públicos seguem rigorosamente os princípios da legalidade,
da publicidade e da transparência, de modo a garantir as politicas públicas de inclusão social.
Os setores da instituição tem atendimento ao público em horário integral, com serviços de
recepção para o encaminhamento das solicitações e do próprio cidadão requerente.
3.3 Mecanismos para Medir a Satisfação dos Cidadãos Usuários
São realizadas pesquisas institucionais obrigatórias por meio da Comissão Própria de
Avaliação, as quais são publicadas nos sistemas acadêmicos do Ministério da Educação para fins de
avaliação dos cursos ofertados.
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São realizadas também pesquisas sistemáticas de satisfação apenas com a comunidade
interna do IFAL para avaliar os gestores Diretores-gerais, Pró-Reitores e Reitor, bem como para
avaliar o atendimento e o funcionamento dos Câmpus.
O processo de avaliação para medir a satisfação dos cidadãos usuários está incorporado ao
planejamento institucional do Ifal, em conformidade com a atual política da Rede Federal de Ensino
e ao Ministério da Educação – MEC, estabelecendo as normas e os procedimentos para que sejam
instituídos os processos internos e externos de avaliação.
Dentre os objetivos está o de assegurar a avaliação institucional, interna e externa,
contemplando a análise global e integrada das dimensões, estruturas, relações, compromisso social,
atividades, finalidades e responsabilidades sociais dos Institutos e de seus cursos.
Ressaltamos que, nas redes sociais, os mecanismos de medição estão atrelados ao “curtir” e
ao “compartilhar”, ferramentas associadas as interfaces dessas redes. Registramos, ainda, que cada
Câmpus e cada Pró-reitoria tem suas páginas nas redes sociais interagindo significativamente com
os usuários.
Na última pesquisa de satisfação realizada foi obtido o resultado abaixo:
Tabela 6- Resultado da pesquisa de satisfação
PESQUISA DE SATISFAÇÃO - RESULTADO GERAL
SETORES

Ótimo/Bom

Reg/Ruim/Pess.

SERVIÇOS DA REITORIA

166

36

ATUAÇÃO DO REITOR

182

25

ATIVIDADE DE ENSINO

146

56

ATIVIDADE DE PESQUISA

132

67

ATIVIDADE DE EXTENSÃO

141

61

ATUAÇÃO DO DIRETOR

125

75

FUNCIONAMENTO DOS CÂMPUS

142

53

SATISFAÇÃO PESSOAL

116

53

Fonte: Departamento de Comunicação e eventos
3.4 Acesso às informações da unidade jurisdicionada
O acesso a instituição pode ser feito por meio do sítio www.ifal.edu.br, com informações
diversificadas acerca dos serviços ofertados de educação, entre eles, cursos, alunos, servidores,
campus, estrutura, pró-reitorias, gestão acadêmica, gestão orçamentária (Relatório de gestão),
transparência passiva e legislação interna (resoluções dos conselhos superior, entre outras).
3.5 Avaliação do desempenho da unidade jurisdicionada
Conforme dados da última pesquisa de satisfação, tanto os serviços oferecidos pela
instituição quanto os gestores estão avaliados positivamente, com percentuais que oscilam entre
sessenta e oitenta por cento de indicadores bom ou ótimo, conforme gráfico do item 3.3.
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3.6 Medidas Relativas à acessibilidade
A instituição possui instalações dentro dos padrões de acessibilidade, preservando uma
politica de garantia dos valores de inclusão e de acesso, rigorosamente nos termo da legislação em
vigor, tanto em suas instalações antigas, quanto nos novos campus.

4. AMBIENTE DE ATUAÇÃO
4.1 Informações o ambiente de atuação da Unidade Jurisdicionada
a) caracterização e o comportamento do mercado de atuação;
Do ponto de vista socioeconômico podemos afirmar corroborando com o Plano de
Desenvolvimento Institucional 2014-2018 (PDI) do Instituto Federal de Alagoas (IFAL) que nos
últimos 20 anos, o Estado teve um acréscimo populacional de 24% Na primeira década, de 1992 a
2001, este acréscimo foi de 308.537 pessoas. Nos dez anos seguintes, de 2002 a 2012, o aumento da
população do Estado correspondeu a 277.937 pessoas. Pela última estimativa populacional do
IBGE, em 2012, o Estado chegou a uma população de 3.165.472 habitantes, o que corresponde a
6% do total da população da Região Nordeste, estimada em 53.081.950 de habitantes.
Analisando a distribuição populacional do Estado entre as três mesorregiões – Agreste
Alagoano, Leste Alagoano e Sertão Alagoano –, percebe-se que a região Leste Alagoana possui
66% da população total do Estado. Nela está localizada a capital Maceió, com 953.393 habitantes, o
que equivale a 31% da população total do Estado, e a 46% da mesorregião. O Agreste Alagoano
corresponde a 14% da população de Alagoas, estando em seu território o município de Arapiraca,
com população de 218.140 habitantes. A mesorregião do Sertão Alagoano tem 14% da população
total do Estado, sendo o município de Delmiro Gouveia o mais populoso, com 48.876 habitantes,
estes números revelam a responsabilidade social desta Instituição para o atendimento formativo de
centenas de pessoas das comunidades em que estão inseridos os diversos Campi do IFAL.
Este mercado de atuação é caracterizado por possuir o pior Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH), que de acordo com dados divulgados em 2012 pelo PNUD é o pior do Brasil
(0,631), caracterizando as enormes necessidades sociais que todo o Estado de Alagoas possui, mais
especificamente as três Mesorregiões do Estado onde estão inseridos seus 15 Campi: Leste
Alagoano, Agreste Alagoano e Sertão Alagoano e que o IFAL tem por obrigação em ajudar a
mitigar dentro de suas responsabilidades institucionais.
Mesorregião Leste Alagoano
Na Mesorregião Leste Alagoano, a mais populosa do Estado e a que mais recebe
investimentos, se concentram 72% da força do IFAL. Essa região abriga a produção canavieira,
sendo formada, majoritariamente, por grandes propriedades. O surgimento dos assentamentos da
reforma agrária tem promovido uma pequena mudança no perfil fundiário da região.
Mesorregião Agreste Alagoano
Na Mesorregião Agreste Alagoano encontram-se os câmpus de Arapiraca e de Palmeira dos
Índios. Por estar localizada na área central, entre o Sertão e a Mata Atlântica, esta região apresenta
características dessas duas regiões do Estado.
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Dentre as culturas de feijão, fumo, amendoim, mandioca, milho, caju, algodão e cana-de-açúcar, a
que mais se destaca é a do fumo, concentrada na cidade polo de Arapiraca. Nessa mesorregião, são
encontrados minerais como amianto, argila, calcário e ferro. No Agreste, estão concentradas as
pequenas propriedades de tipo familiar que, com uma qualidade de vida superior à do sertão, em
função da melhor precipitação e da qualidade dos solos, permite uma produção mais diversificada.
Mesorregião Sertão Alagoano
Dentro da Mesorregião Sertão Alagoano encontram-se 19% da força do IFAL, com os
câmpus Santana do Ipanema e Piranhas. A economia dessa mesorregião está baseada no comércio e
na agricultura, com o desenvolvimento da criação de caprinos e bovinos. Nos últimos anos, vem
recebendo investimentos para pequenas represas, de modo a conter a água da chuva, ajudando no
consumo e nas plantações familiares.
Os principais produtos dessa mesorregião são o feijão e a mandioca. A região do Sertão
abriga a principal bacia leiteira do Estado, envolvendo um contingente de 2.500 propriedades,
irradiando-se a partir do município de Batalha. Há uma preocupação com os custos de produção,
que são mais altos que os da zona litorânea.
b) Principais empresas que atuam ofertando produtos e serviços similares ao da unidade
jurisdicionada;
Podemos destacar a Faculdade Integrada Tiradentes (FITS), Faculdade Estácio de Alagoas
(FAL), Centro Universitário CESMAC, o Sistema S, Faculdade Alagoana de Tecnológia (FAT),
Faculdade Maurício de Nassau e a Universidade Federal de Alagoas (UFAL), que oferecem alguns
produtos (cursos) similares e disputam conosco a mesma fatia do mercado consumidor.
c)
Contextualização dos produtos e serviços ofertados pela unidade jurisdicionada em relação
ao seu ambiente de atuação;
A Reitoria é o órgão executivo do Instituto Federal que tem o papel de formular em
consonância com sua comunidade acadêmica e aprovação do seu Conselho Superior as políticas
institucionais, através de suas resoluções (disponibilizadas no sítio do IFAL).
Agindo no sentido de garantir o compartilhamento das melhores práticas de gestão
desenvolvidas para os Campi/Pró-reitorias/Diretorias/ Departamentos e Coordenações, atuando de
forma contextualizada com as finalidades definidas em seu Estatuto e no Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI-2014/2018).
d) Ameaças e oportunidades observadas no seu ambiente de negócio;
No ambiente externo, é importante apontar, como ameaça, o contexto político-econômico
porque vem passando o País, cujos reflexos já começam a ser notados, a exemplo da expectativa de
crescimento da economia ter sido reduzida para 0,3%, fato que pode ser observado no aperto do
orçamento governamental e nos repasses orçamentários diminuídos que devem exigir da
administração uma nova postura e um reordenamento financeiro com objetivo de fazer com que a
instituição continue funcionando e atendendo suas prerrogativas sociais.
e) Informações gerenciais sucintas sobre o relacionamento da unidade jurisdicionada com os
principais clientes de seus produtos e serviços;
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Considerando que o objetivo educacional do Instituto gira em torno dos pilares ENSINO,
PESQUISA e EXTENSÃO, entendemos por segmentar os nossos clientes em diretos, representados
pelo quantitativo de 17020 (dezessete mil e vinte) alunos e indiretos quais sejam os pais dos
discentes e a comunidade em geral.
Buscando melhor atender aos seus clientes e compactuando com a gênese de sua criação, o
IFAL desenvolve atualmente ainda diversos projetos de pesquisa e extensão, dentro de suas politicas
institucionais, integrando o público externo, na busca de soluções para os problemas da região e
ajudando para o desenvolvimento regional.
Nos 106 (cento e seis) anos de atuação, o Instituto Federal de Alagoas contribuiu
significativamente na formação de cidadãos para o mercado de trabalho nos seus mais diversos
cursos de nível médio, superior e pós-graduação, além de participar ativamente da criação de novos
conhecimentos através da pesquisa e extensão desenvolvidas com a preocupação de estarem sempre
afinadas com as demandas do Estado de Alagoas, tentando proporcionar com sua contribuição uma
mudança positiva nos índices de desenvolvimento Humano, apresentados pelo Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2013), que coloca Alagoas em nível de Brasil
como possuidor do pior IDH do País.
f) Descrição dos riscos de mercado e as estratégias para mitigá-los;
1. Superação das desigualdades educacionais: Para a superação das desigualdades
educacionais, é preciso o compromisso com um projeto de desenvolvimento justo,
igualitário e sustentável. Nesse sentido, o IFAL conta com projetos, programas e
ações afirmativas, atendendo às necessidades e características dos alunos de diversos
contextos sociais e culturais, e com diferentes capacidades e interesses.
2. Formação para o trabalho: A articulação entre trabalho, educação e desenvolvimento
sustentável implica avançar nas concepções e nas políticas setoriais e intersetoriais,
visando formar profissionais capazes de atuar, crítica e autonomamente, no
enfrentamento das desigualdades sociais, das diferentes formas de exclusão, do
trabalho precário, da destruição do meio ambiente e da baixa qualidade de vida da
população.
3. Promoção da sustentabilidade socioambiental: Visando à promoção da
sustentabilidade socioambiental, o IFAL incentiva a participação individual e
coletiva, permanente e responsável, em ações ambientalmente corretas,
comprometidas com o uso racional dos recursos naturais, com a melhoria da
qualidade de vida, com a destinação adequada de resíduos e com o emprego de
materiais recicláveis. Tais ações são desenvolvidas, no Instituto, como uma prática
educativa integrada, contínua e permanente, perpassando transversalmente o
currículo.
4. Formação humanística, científica e tecnológica: Em um contexto de rotatividade de
empregos e ameaça de desemprego, a formação integral – humanística, científica e
tecnológica -- deve permitir que o trabalhador se apodere de diferentes tecnologias e
de possibilidades variadas de trabalho, alargando seus horizontes sobre o mundo do
trabalho e preparando-se para a totalidade da vida social.
5. Autonomia: Para realizar a tarefa de educar, é imperativa a autonomia didáticocientífica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial do IFAL, visando à
garantia da liberdade de pensamento, da livre manifestação de ideias, no sentido de
promover condições de igualdade, do respeito à diversidade, proporcionando espaços
democráticos de deliberação coletiva, considerados os níveis de ensino, as etapas e as
modalidades educativas.
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6. Indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão: A indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão deve estar alicerçada nos princípios filosóficos e técnicometodológicos que norteiam as práticas acadêmicas no IFAL, de modo a deflagrar
um processo de formação emancipatória, com foco na produção, difusão,
socialização e sistematização do conhecimento, concretizando de fato a função social
da Instituição.
7. Principais mudanças de cenários ocorridas nos últimos exercícios: A resposta a essa
questão, tem inicialmente, como alicerce, a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de
2008 que institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica,
e dá a base para a criação dos Institutos Federais e a partir da qual se define a
identidade do Instituto Federal de Alagoas.Em segundo lugar, destaca-se a expansão
do Instituto Federal de Alagoas, que hoje conta com 15 (quinze) campus,
proporcionando algumas mudanças secundárias como a implantação da autonomia
administrativa destes campus e acarretando também em um aumento significativo de
servidores e alunos.
O Instituto Federal de Alagoas - IFAL tem realizado concursos públicos e
renovado seu quadro de servidores técnicos-administrativos e docentes,
investindo sistematicamente em capacitações e qualificações, para atender
satisfatoriamente a sua clientela, a instituição de acordo com a Procuradoria
Educacional-Institucional do Instituto Federal de Alagoas (PEI/PRDI/IFAL,
2014) conta atualmente com 788 (setecentos e oitenta e oito) técnicos
administrativos e 693 (seiscentos e noventa e três) docentes, os quais buscam
excelência no desenvolvimento de suas atividades, somando à qualidade, o bom
atendimento e o respeito à comunidade acadêmica.
Na gestão de qualquer instituição, o planejamento é uma poderosa ferramenta,
pois oportuniza um momento de reflexão sobre o que vem sendo feito e sobre o
que ainda deve ser realizado. Na gestão de uma Instituição de educação pública,
estruturada em quinze campus – como o IFAL – essa ferramenta é indispensável.
Desta consciência nasceu o Plano de Desenvolvimento Institucional 2014-2018
(PDI).
Não se trata, pois, do cumprimento de uma formalidade demandada pelo
Ministério da Educação, o PDI representa um intenso movimento de reflexão e
de auto avaliação de toda a comunidade do IFAL, em busca de respostas a duas
questões essenciais: o que desejamos para a nossa Instituição nos próximos cinco
anos? De que maneira podemos alcançar este futuro pretendido?
8. Portanto como expressão do planejamento institucional, qualquer possível mudança
de cenário deverá estar alinhado com os objetivos, metas e ações, apresentados no
PDI do IFAL para o período de 2014 a 2018.
9. As informações referenciadas nas alíneas “a” a “g” acima devem ser
contextualizadas, também, em relação ao ambiente de atuação de eventuais unidades
descentralizadas com autonomia de atuação.
CAMPUS RIO LARGO
a) Caracterização e o comportamento do mercado de atuação;
A cidade de Rio Largo localizada na margem direita do rio Mundaú faz divisa com a cidade
de Maceió, no Estado de Alagoas que tem suas atividades econômicas voltadas para o comércio,
prestação de serviços e produção agrícola canavieira.
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A área militar da Aeronáutica, está situada na região de divisa do município de Rio Largo e
Maceió, a 25 km do centro de Maceió e a 12 km do centro de Rio Largo.
O seu entorno se constitui de bairros bastante populosos que retratam significativamente o
contraste socioeconômico presente no país.
O espaço de funcionamento temporário do IFAL Campus Rio Largo é no prédio do Projeto
Reviver que fica situado nos arredores do Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares, BR 104,
Km 91, no bairro Prefeito Antônio Lins de Souza.
O prédio está cedido pela INFRAERO ao IFAL por um período mínimo de cinco anos, e
dentro desse período estará em construção e instalação o prédio definitivo do IFAL – Câmpus Rio
Largo.
A cidade de Rio Largo possui dados socioeconômicos preocupantes, conforma pode ser
verificado
no
Observatório
Socioeconômico
e
Educacional
deste
Instituto
(http://www.desenvolvimento.ifal.edu.br/desenvolvimento/observatorio), principalmente em seus
indicadores educacionais.
b) Principais empresas que atuam ofertando produtos e serviços similares ao da unidade
jurisdicionada;
Não existe nenhuma outra organização, pública ou privada, que ofereça os cursos técnicos
profissionalizantes nas modalidades disponibilizadas pela Campus Rio Largo em todo o município.
c) Contextualização dos produtos e serviços ofertados pela unidade jurisdicionada em relação
ao seu ambiente de atuação;
O Campus rio Largo oferece o Curso Técnico de Informática na modalidade subsequente.
Conforme consta em seus respectivos Projetos de Curso, de forma sintética, esses visam atender as
novas demandas sociais provocadas pelo aumento de atividades na área de serviços, através da
transformação do comércio regional, como consequência da expansão e das mudanças do meio
agrícola, industrial e comercial. Ofertamos também Cursos FIC de curta duração pelo PRONATEC,
entre eles, Inglês Básico, Recepcionista e Balconista de Farmácia.
d) Ameaças e oportunidades observadas no seu ambiente de negócio;
As principais ameaças são: localização do Campus, principalmente pela dificuldade de transporte
para cursos noturno, espaço físico limitado, reduções orçamentárias que comprometam seja a
expansão como também a manutenção de nossas atividades.
As principais oportunidades são: Campus próximo à capital, demanda para oferta de cursos
técnicos nas modalidades subsequente e integrado; interesse de setores produtivos, sociais e
políticos no estabelecimento de parcerias; demandas sociais, tecnológicas e produtivas que podem
ser atendidas pelo desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão.
e) Informações gerenciais sucintas sobre o relacionamento da unidade jurisdicionada com os
principais clientes de seus produtos e serviços;
Por ser um Campus novo, entendemos que há muito o que avançar no tocante ao
relacionamento com os nossos clientes. Nesse início dos trabalhos já ofertamos curso técnico
subsequente de Informática, curso preparatório para os inscritos no exame de seleção (PROIFAL),
cursos do PRONATEC em diversas áreas. Com a amadurecimento do Campus essas ações serão
expandidas.
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A melhoria no relacionamento com nossos discentes têm sido uma busca constante da nossa
gestão. Entendemos que um bom relacionamento deve ser pautado no respeito, na transparência e
na ética, pois só assim se adquire confiança que, em nossa ótica, é a base de qualquer
relacionamento.
f) Descrição dos riscos de mercado e as estratégias para mitigá-los;
Não se vislumbram riscos de mercado considerando que somos a única instituição a oferecer
esses serviços em todo o município e região.
O risco orçamentário ocorre quando a cúpula governamental resolve reduzir a parcela do
bolo orçamentário destinado a educação. Isto acontece esporadicamente, mas sempre que ocorre
causa grandes transtornos na administração dos Campus e muita dor de cabeça para os gestores.
g) Principais mudanças de cenários ocorridas nos últimos exercícios.
Não há série histórica que nos faça responder a essa questão vez que as atividades deste
Campus Rio Largo só se iniciaram em 2014.

CAMPUS PIRANHAS
a) Caracterização e o comportamento do mercado de atuação;
O Instituto Federal de Alagoas – Campus Piranhas tem sido um forte aliado a Educação do
Município de Piranhas, oferecendo a comunidade cursos integrados (Agroecologia e Agroindústria)
e cursos em parceria com o Governo Federal (Programas: PRONATEC, MULHERES MIL). Além
de cursos em projetos de Extensão: Informática Básica, Letramento, entre outros.
Oferecemos também bolsas e auxílios a nossos alunos com um valor que ultrapassa 400 mil
reais anuais e que aumentou a renda per capita da cidade, fazendo com que o comercio desenvolvase e que nossos alunos tenham uma frequência escolar melhor.
A economia da cidade de Piranhas baseia-se no Comércio, Serviços, Turismo, Pecuária e
Atividades de Extrativismo vegetal e Silvicultura. A agricultura familiar é principal fonte de renda
da cidade, destacando-se o cultivo da Palma, Milho e Feijão.
Outro ponto forte é a criação de animais como a ovino caprinocultura, bovinos a aves.
Houve na cidade um aumento considerável no numero de leitos turísticos e serviços voltados para
esta atividade (bares, restaurantes, ofertas de passeios).
b) Principais empresas que atuam ofertando produtos e serviços similares ao da unidade
jurisdicionada;
Além do IFAL, não existe outra oferta de cursos técnicos na cidade. Existe apenas a oferta
de cursos de nível médio, oferecidos por: - Escola Estadual de Xingó - EEX-I, - Escola Estadual de
Xingó – EEX – II, - Coopex (Particular).
c) Contextualização dos produtos e serviços ofertados pela unidade jurisdicionada em relação
ao seu ambiente de atuação;
Os cursos de Agroecologia e Agroindústria, oferecidos pelo Instituto Federal de Alagoas –
IFAL/Campus Piranhas estão alinhados com a realidade local, umas vez que a fonte econômica
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regional é baseada na agricultura e produção animal. Oferecendo aos nossos estudantes
oportunidade de desenvolvimento socioeconômico.
d) Ameaças e oportunidades observadas no seu ambiente de negócio;
Em análise as ameaças sofridas pelo IFAL/Campus Piranhas podemos citar a presença de
outras unidades públicas de ensino que oferecem cursos de nível médio e a realidade
socioeconômica que inviabiliza alunos da zona rural quanto ao transporte público. Podemos citar
como oportunidade o fato de que na região não existe curso de ensino técnico nas áreas de
agroindústria e agroecologia.
Onde ofertamos qualidade de ensino e uma estrutura exemplar de laboratórios aptos a
aprendizagem de nossos alunos, com uma equipe de professores e técnicos condizentes com os
parâmetros educacionais.
e) Informações gerenciais sucintas sobre o relacionamento da unidade jurisdicionada com os
principais clientes de seus produtos e serviços;
Oferecemos aos nossos alunos bolsas e auxílios para que estes desenvolvam atividades afins
ao curso em nossa Instituição e fora dela (Projetos de Extensão). Os projetos de extensão levam a
toda comunidade Piranhense conhecimento aplicadas e alternativas de produção e desenvolvimento
local.
f) Descrição dos riscos de mercado e as estratégias para mitigá-los;
A falta de politicas públicas as quais atraiam Empresas que atuem no ramo de agroindústria
tem sido um problema em nosso município, uma vez que, ao longo do tempo, os profissionais da
área serão totalmente absorvidos pelo mercado local não existindo mais vagas de mercado.
Com a troca do comando municipal houve mudanças evidentes em nosso quadro discente, a
falta de transporte publico municipal tem aumentado o índice de desistência em nosso Campus,
onde a maioria dos alunos oriunda da Zona Rural.
g) Principais mudanças de cenários ocorridas nos últimos exercícios.
Portando diante das citações expostas acima, pode-se notar que com a instalação do Instituto
Federal de Alagoas – Campus Piranhas ouve uma melhoria considerável na vida da população local.
Gerando Emprego, Renda e promovendo uma educação de qualidade a toda região.
CAMPUS ARAPIRACA
a) Caracterização e o comportamento do mercado de atuação;
Arapiraca é uma cidade geograficamente privilegiada. Situa-se no centro de Alagoas;
tornando-se pólo industrial, logístico, comercial e de serviços para todo o estado. Tem indústrias de
vários ramos: alimentício (Coringa); material de construção (Araforros); material plástico
(Merconplas), para citar alguns.
Há também grande quantidade de distribuidoras de produtos diversos como a Andrade
Distribuidora; Asa Branca Distribuidora; Dinâmica Distribuidora; Mervil Distribuidora, entre
outras.
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O comércio é um dos mais expressivos de Alagoas, só perdendo em volume de vendas para
a capital. É também o setor de atividade que mais proporciona empregos formais à cidade; foram
10858 em 2011. O segundo setor em número de empregos formais foi o de serviços, com 5292 no
mesmo ano, menos da metade; ratificando a importância do comércio.
Existe também uma produção de hortifrutigranjeiros diversificada no município e região.
Uma das características marcantes deste ramo é uma grande presença da agricultura familiar
e a uma distribuição de terra menos concentrada que no resto do estado.
Em se tratando de educação, o IFAL é a única escola a oferecer curso de nível técnico
integrado em toda Região Metropolitana do Agreste (que compreende os municípios de Arapiraca,
Campo Grande, Coité do Noia, Craíbas, Feira Grande, Girau do Ponciano, Junqueiro, Lagoa da
Canoa, Limoeiro de Anadia, Olho d’Água Grande, São Sebastião, Taquarana, Traipu, São Brás e
Jaramataia). Existem cursos técnicos subsequentes na região. Porém, nenhum representa ameaça à
demanda do IFAL, tanto pelos diferenciais do Instituto (que serão comentados abaixo) quanto por
atingirem públicos diferentes. Enquanto o IFAL é mais procurado por jovens de 13 a 17 anos, os
concorrentes atingem um público que já está no mercado de trabalho ou prestes a entrar.
b) Principais empresas que atuam ofertando produtos e serviços similares ao da unidade
jurisdicionada;
Em se tratando de oferta de ensino médio integrado (médio mais o técnico), o único
concorrente trata-se de outra unidade do IFAL, o Campus de Palmeira dos Índios, que se localiza a
aproximadamente 40 quilômetros e tem cursos similares aos ofertados pelo C. Arapiraca
(Arapiraca: Eletroeletrônica e Informática / Palmeira dos Índios: Eletrotécnica, Informática e
Edificações).
Se considerarmos organizações que oferecem serviços similares, pode-se considerar
concorrentes as escolas de nível médio da região, públicas e privadas.
c) Contextualização dos produtos e serviços ofertados pela unidade jurisdicionada em relação
ao seu ambiente de atuação;
Como já foi mencionado, há grande presença de indústrias na cidade, em especial de médio
e pequeno porte. Empresas e organizações em geral tem necessidade perene de profissionais com
qualificação em informática, visto a utilização cada vez maior de recursos desta seara nas mais
diversas atividades organizacionais.
Para ilustrar a necessidade de profissionais com formação em informática podemos trazer os
números da RAIS/MTE de 2008 e 2011 (Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do
Trabalho e Emprego) na cidade de Arapiraca. Considerando quatro grandes grupos de trabalhadores
(Trabalhadores de serviços administrativos; Profissionais das Ciências e Artes; Membros superiores
do poder público, Dirigentes de organizações de interesse público e de empresas e gerentes;
Técnicos de nível médio) que utilizam conhecimento de informática (seja como usuário ou
prestando suporte) de forma mais intensa no trabalho, podemos avaliar a tendência da demanda de
profissionais com qualificação nesta área para o futuro. A oferta de postos de trabalho desses quatro
grupos será comparada entre os anos de 2008 e 2011.
Os números mostram um grande aumento nos postos de trabalho de profissionais que
necessitam de conhecimentos em informática, demonstrado pela variação percentual positiva de
28,85%.
Em relação à área de Eletroeletrônica, o campo de atuação é mais estreito, porém também
existe demanda significativa na cidade. No relatório RAIS/MTE de 2008 e 2011 foram identificados
dois grupos ocupacionais relacionados à qualificação em eletroeletrônica. A evolução dos postos de
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trabalho desses grupos também demonstram demanda crescente por profissionais qualificados nesta
área.
Esses números representam apenas as possibilidades buscadas pelos estudantes que
concluam o nível técnico e busquem imediatamente o mercado de trabalho. Dada a qualidade do
ensino do IFAL, notadamente entre as melhores de Alagoas, considera-se muito maiores as
possibilidades acadêmicas para os estudantes concluintes, considerando também que o IFAL é uma
das únicas instituições de ensino médio e técnico do estado onde também se realiza pesquisa e
extensão, atividades mais relacionadas ao ensino superior.
d) Ameaças e oportunidades observadas no seu ambiente de negócio;
As principais Ameaças ao sucesso do Instituto são reflexos provocados por Fraquezas
internas. Portanto, as Ameaças (termo que comumente se refere a agentes do ambiente) serão
comentadas a partir de tais Fraquezas (características internas).
Falta de estrutura:
Os atuais ambientes onde se desenvolvem as atividades do IFAL Arapiraca são 3, com o
prédio da Direção-Geral mais distante dos outros (por volta de 500 metros). Isso dificulta a
administração e controle de recursos do Campus; refletindo-se algumas vezes numa perda de
qualidade de prestação de serviços aos clientes internos (alunos e servidores) e numa manutenção
da estrutura longe da ideal.
Isso se traduz numa ameaça à medida que esta falta de estrutura pode provocar uma
impressão (externa) por parte da sociedade de que o IFAL não é uma boa escola. Entretanto,
essa
impressão não é algo concreto, apenas uma ameaça que tem possibilidade de se realizar.
Possibilidade pequena, visto que as qualidades do Instituto compensam, por larga margem,
quaisquer dificuldades percebidas.
Número insuficiente de servidores técnico-administrativos:
Para a execução das mais diversas atividades administrativas que uma autarquia federal de
ensino deve desenvolver (compras; gestão de pessoas; atividades contábeis; apoio acadêmico;
controle de recursos do almoxarifado, transportes e patrimônio etc) é necessário um contingente de
servidores de modo que cada um possa realizar uma quantidade de tarefas exequível. Ainda mais
quando se tem uma legislação tão extensa quanto à que uma instituição como o IFAL tem que
obedecer. Porém, atualmente, o Campus encontra-se com um número reduzido de servidores que
concentram, cada um, grande número de tarefas, ampliando também os conhecimentos de
legislação obrigatórios que cada um deve dominar, de modo a obedecer fielmente à lei.
Essa grande amplitude de tarefas fragiliza e coloca em risco os servidores que as
desempenham, pois aumenta o risco de erro por imperícia. A ameaça maior neste caso é a
possibilidade de penalização de servidores ou do Instituto como um todo por engano cometido no
decorrer das atividades administrativas. Outra ameaça agravada pelo mesmo problema é que uma
administração precária pode resultar numa má percepção pela sociedade.
Oportunidades
As Oportunidades serão inicialmente comentadas a partir das Forças (características
internas) do Instituto.
Alta demanda pelos serviços:
O IFAL tem 03 (três) diferenciais que proporcionam grande vantagem no atendimento aos
clientes finais do Instituto (os alunos).
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O primeiro é o alto nível de qualificação dos professores. Tratando-se de cargo de concurso
público com remuneração acima da média praticada pelo resto do mercado de trabalho, tal cargo
atrai profissionais melhor qualificados do que a grande maioria de professores atuantes em
organizações concorrentes. Essa vantagem é fortalecida pela política de incentivo à qualificação de
servidores.
O segundo grande diferencial é a viabilização e incentivo a atividades de pesquisa e
extensão para alunos. Essa característica é única entre as escolas de nível médio da região (as
concorrentes do IFAL mais próximas); enriquece o aprendizado dos discentes; e reforça a percepção
de grande qualidade de ensino do Instituto, visto que tais atividades são mais associadas a
organizações de Ensino Superior.
O terceiro é a política de auxílio estudantil, em suas mais diversas formas. Desde o apoio de
cunho socioeconômico (auxílio alimentação, por exemplo), ao auxílio a atividades acadêmicas
(bolsa de pesquisa); esta característica também é única no meio de atuação do Instituto.
O conjunto dessas três características gera uma imagem muito positiva perante a sociedade.
Faz com que os cursos da escola sejam almejados tanto por alunos socioeconomicamente
privilegiados quanto pelos desprivilegiados; visto que alia-se alta qualidade de ensino a incentivos
econômicos.
Isso faz com que a demanda pelos serviços do IFAL seja muito alta na região; e, conforme o
Instituto conseguir melhor estrutura na cidade de Arapiraca a tendência é que esta demanda
aumente.
Outro fator que contribui para se ter altas expectativas em relação à demanda pelos serviços
do IFAL é a já comentada importância econômica e geográfica da cidade. Ela reflete-se, também na
grande convergência de estudantes de cidades circunvizinhas a escolas de Arapiraca. Portanto, os
clientes potenciais do Instituto não são apenas de Arapiraca, mas de toda Região Metropolitana do
Agreste, e muitas vezes de cidades de fora da região metropolitana.
e) Informações gerenciais sucintas sobre o relacionamento da unidade jurisdicionada com os
principais clientes de seus produtos e serviços;
Os clientes serão divididos em 3 (três) grupos e o relacionamento será comentado a partir de
cada grupo:
1. Alunos
Os alunos em geral demonstram satisfação com os serviços prestados pelo Instituto. As
únicas reclamações são causadas pela já comentada precariedade da estrutura.
2. Servidores
Do grupo dos servidores fazem parte os professores e os técnico-administrativos. Os
servidores em geral também demonstram satisfação com o Instituto. Os pontos de insatisfação são a
estrutura e a burocracia envolvida nos processos administrativos dos quais figuram como
interessados.
3. Organizações diretamente interessadas nos serviços do IFAL
Apesar de que inúmeros órgãos e organizações se encaixariam neste item, trataremos apenas
das organizações com as quais o IFAL tem Convênio, Termo de Cooperação ou relacionamento
mais próximo.
Nesse sentido pode-se destacar a Secretaria Municipal de Educação de Arapiraca; a
Secretaria Estadual de Educação de Alagoas e secretarias de Educação dos municípios integrantes
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da 5ª CRE (Quinta Coordenadoria Regional de Educação – da qual fazem parte, além de Arapiraca,
os municípios: de Craíbas, Coité do Nóia, Feira Grande, Girau do Ponciano, Lagoa da Canoa,
Limoeiro de Anadia, São Sebastião, Taquarana e Traipu). Esses órgãos têm demanda de qualificação
de servidores em gestão educacional; essa demanda está sendo parcialmente atendida pelos cursos
subsequentes de Secretaria Escolar e Infraestrutura Escolar (através do E-TEC). Diz-se
parcialmente por que a demanda por vagas nos cursos é maior que a oferta do IFAL C. Arapiraca. A
oferta não pode corresponder a demanda devido (novamente) a nossas deficiências estruturais.
O PRONATEC também atende a demandas de diversos órgãos para qualificação de
trabalhadores em situação de vulnerabilidade (desempregados, recém demitidos). Esses alunos são
normalmente encaminhados por órgãos como o Ministério do Trabalho; Ministério do
Desenvolvimento Social; e a Prefeitura Municipal de Arapiraca. Afora esses órgãos, as vagas dos
cursos que não são preenchidas são disponibilizadas para o público em geral (sem necessidade de
encaminhamento por órgão público), atendendo à demanda de capacitação do comércio, indústria e
serviços.
f) Descrição dos riscos de mercado e as estratégias para mitigá-los;
No ambiente de atuação do IFAL não existem riscos significativos ao sucesso das atividades
do Instituto além dos já comentados no item d) Ameaças.
Tratando-se de Falta de Estrutura, a estratégia para mitigar tal risco tem sido acompanhar a
execução da obra do Campus (cuja conclusão mitigaria a maioria dos problemas estruturais) e
encaminhar os processos de responsabilidade do IFAL tão agilmente quanto possível, dentro da
legalidade. Porém, esta estratégia esbarra na dificuldade que muitas empresas de engenharia têm de
manter um fluxo de caixa compatível com o volume de recursos movimentado numa obra da escala
da construção do Campus. Dada a natureza da licitação de obras públicas, nunca se tem uma
garantia efetiva de que a empresa ganhadora vai de fato ser capaz de cumprir com suas obrigações.
Em relação ao Número Insuficiente de Servidores, o Campus não tem autonomia de
contratação e deve, portanto, esperar pela liberação de vagas para o Instituto pelo MEC e da
distribuição destas pela Reitoria.
g) Principais mudanças de cenários ocorridas nos últimos exercícios.
Nos últimos exercícios constatou-se o contínuo crescimento econômico da cidade. Fato que
estimula a demanda por profissionais qualificados.
Houve também a inauguração da nova subestação elétrica no distrito industrial e uma nova
adutora para melhorar o fornecimento de água está em processo de conclusão. Estas duas obras
estruturais são de grande importância para nosso Campus.
O fornecimento de energia elétrica e de água se tornaram gargalo para a instalação de novas
indústrias nos últimos anos. As redes de distribuição eram inferiores à necessidade da cidade;
inibindo, portanto, novos empreendimentos empresariais. Entretanto, com a finalização destas duas
obras, as dificuldades de instalação e funcionamento de novas indústrias diminuem. Considerando a
atual tendência de crescimento da cidade, conclui-se que a demanda por qualificação técnica
aumentará de forma ainda mais acelerada.
Outra mudança prevista para breve é a chegada do curso de medicina no Campus Arapiraca
da UFAL, o primeiro da cidade. A chegada desse curso acarretará consequências positivas para a
economia da cidade (a oferta de empregos a servidores públicos bem remunerados é um exemplo) e
aumento da demanda por ensino de alta qualidade (dada a concorrência acirrada para acesso a este
tipo de curso). Estes fatores reforçam as expectativas de aumento da demanda pelo serviços do
IFAL.
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CAMPUS BATALHA
a) caracterização e o comportamento do mercado de atuação
A cidade de Batalha configura com os municípios de Belo Monte, Cacimbinhas, Dois
Riachos, Estrela de Alagoas, Jacaré dos Homens, Jaramataia, Major Isidoro, Minador do Negrão,
Monteirópolis, Olho D'água das Flores, Olivença, Palmeira dos Índios, Pão de Açúcar, Santana do
Ipanema e São José da Tapera a chamada Bacia Leiteira alagoana. Essa região, há cerca de 80 anos,
constitui um polo de produção de leite de qualidade aliado a um rebanho bovino de boa genética.
Assim, a bacia leiteira alagoana é formada por, aproximadamente, 2.500 produtores de leite,
com média de produção de oito litros por vaca/dia, totalizando cerca de 250 mil litros/dia, num
rebanho estimado em 30.000 cabeças.
Considerando esses dados primeiros, toda a região impulsiona uma cadeia produtiva de
baixa tecnologia, exemplificada pelas áreas de ordenhamento, de plantio, de cuidados animais, de
manutenção de pequenas máquinas, de gestão de estruturas produtivas rurais etc.
Na outra ponta, evidenciam-se também as demandas por tecnologias mais sofisticadas,
como, por exemplo: a inseminação artificial, a transferência de embriões, as pesquisas
parasitológicas, a seleção de plantas forrageiras mais resistentes e mais proteicas, o
desenvolvimento de derivados de leite em consonância com as tendências do mundo globalizado: o
leite magro, o diet, o light etc.; tudo isso também aportado num sistema de tecnologias modernas
ligadas à microbiologia, à nanotecnologia, aos processos de conforto térmico e aos sistemas de
comunicação e informação.
O outro viés da cadeia é representado pelo serviço: venda de ração balanceada,
agroquímicos, remédios veterinários, reagentes, adubos, máquinas e automóveis; manutenção de
máquinas e implementos, bombas, pasteurizadores, misturadores, resfriadores abatedouros e
frigoríficos; processos de divulgação e venda de derivados de leite.
Nesse contexto, a bacia leiteira impulsiona uma gama de pequenos negócios, formatados a
partir da pecuária familiar, das cooperativas e de grandes produtores tradicionais. Porém, para o
campo de atuação do profissional de agroindústria, a região apresenta uma miscelânea de negócios
e oportunidades, porque há uma interligação de dependência com outras cidades importantes,
inclusive com cidades limítrofes nos Estados de Pernambuco, Sergipe e Bahia.
b) principais empresas que atuam ofertando produtos e serviços similares ao da unidade
jurisdicionada.
O Campus Batalha está localizado no centro da bacia leiteira alagoana. Para essa região, os
saberes ligados à agroindústria, com as respectivas ações de pesquisa, extensão, inovação e
empreendedorismo, estão no raio de atuação do Campus do Instituto Federal. Isso significa que não
há outra instituição que oferte essa modalidade de ensino para as cidades que compõem o médio
sertão e o agreste alagoanos.
c) contextualização dos produtos e serviços ofertados pela unidade jurisdicionada em relação
ao seu ambiente de atuação.
O que se apresenta nessa região como elemento potencial e significativo para a inserção do
IFAL como Instituição que promove ensino, pesquisa, extensão, inovação e empreendedorismo é o
que já está estabelecido nos dados econômicos relevantes do médio sertão e do agreste alagoanos e
a forte demanda que provém da necessidade de se modernizar os processos produtivos, de promover
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uma cultura de sustentabilidade que se oponha às formas predatórias e tradicionais de explorar o
ambiente e, não menos importante, a necessidade de se criarem mecanismos culturais e econômicos
que visem à permanência dos indivíduos sertanejos em seu habitat, associados à autêntica forma de
sobrevivência, aos valores e às possibilidades de reconhecimento do mundo a partir de seu entorno.
E, considerando também elementos micro estruturais, a oferta de saberes do campus instrumentaliza
o indivíduo para analisar, selecionar, classificar, controlar matéria-prima e produtos de origem
animal e vegetal; trabalhar no controle de processos agroindustriais; inserir-se nos processos
mercadológicos e logísticos; elaborar processos profiláticos, higiênicos e sanitários do
processamento de leite e seus derivados, carnes e vegetais; acompanhar o processo de
beneficiamento e industrialização de produtos de origem animal e vegetal para obtenção de
alimentos com qualidade; atuar com responsabilidade sócio ambiental; implantar e gerenciar
sistemas de controle de qualidade; assessorar projetos de melhoramento genético em animais e
vegetais etc.
E, por estar numa região sertaneja, de forte vulnerabilidade social, econômica e climática, o
curso ofertado também proporciona ao estudante analisar sistemas de produção considerando
aspectos de sustentabilidade econômica, social, cultural e ambiental.
d) Ameaças e oportunidades observadas no seu ambiente de negócio.
É imprescindível considerar que qualquer oferta de ensino direcionada aos indivíduos
residentes nas regiões urbanas e rurais do sertão nordestino está sempre ameaçada por um viés
cultural e econômico cuja essência é a migração. Ou seja, o velho sonho de se mudar de vida nas
regiões industrializadas do Centro Sul e Centro Oeste ainda persiste. Esses indivíduos em idade de
escolarização abandonam as famílias, a terra, vendem os poucos animais e migram para as grandes
cidades e até para as médias cidades.
Abandonam as possibilidades de viver da agricultura familiar, da pecuária familiar, de
fabricos caseiros etc. Naturalmente, esse elemento é uma ameaça que causa êxodo e evasão escolar.
No quesito oportunidades, devem-se considerar as novas tecnologias que precisam ser inseridas no
trato com a terra, com os animais, com os processos industriais, a fim de gerar renda no campo e
nas pequenas cidades.
Assim, serão valorizados os pequenos comércios, a pequena indústria, a agricultura familiar,
a movimentação cultural das comunidades e, por consequência, a terra de nascimento, remodela-se
o sentimento do indivíduo por sua terra, por seu habitat.
Implementando novas ferramentas de ensino que possam instrumentalizar os indivíduos
sertanejos a partir do uso de tecnologias modernas, de novos olhares sobre a exploração da terra,
sobre os processos agroindustriais, sobre novos afetos que se relacionam ao apego à terra natal, as
ações educacionais do Campus Batalha estarão associadas completamente às demandas da região.
e) informações gerenciais sucintas sobre o relacionamento da unidade jurisdicionada com os
principais clientes de seus produtos e serviços.
O Campus, na perspectiva de cumprimento da missão do Instituto definida como a formação
histórico-crítica do indivíduo, instrumentalizando-o para compreender as relações sociais em que
vive, consciente de sua importância no processo de transformação, requer que a estrutura curricular
dos seus cursos e as relações entre educando e Instituição não se afastem do sentido do trabalho
como princípio geral da ação educativa. Portanto, as relações entre clientes e produtos tomam
sempre como meta a Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e inovação por meio da
indicação de espaços para atividades complementares, para aprofundamento de conhecimentos
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adquiridos, como forma de fomento do debate, da dúvida, da crítica e, portanto, da construção da
vida acadêmica e da ampliação dos horizontes culturais e profissionais dos alunos.
f) descrição dos riscos de mercado e as estratégias para mitigá-los.
Considerando o perfil dos cursos do Campus Batalha, os riscos de mercado relacionam-se ao
âmbito da macroestrutura. Isso quer dizer que compromete a oferta a situação de linha de crédito
para as indústrias do setor de leite e derivados e de alimentos de modo geral, a capacidade de
produção da agricultura familiar que estabelece uma relação entre os insumos e a sua transformação
na agroindústria, os aspectos climáticos, a infraestrutura a oferta de água e energia etc.
Esses elementos afetam o processo de formação e capacitação de indivíduos trabalhadores
porque provocam desequilíbrio entre o emprego e a produção. Porém, uma das formas de contornar
esses riscos é se apropriar de ferramentas e saberes que induzam os indivíduos ao
empreendedorismo, à inovação, à produção própria para sobrevivência, à criação de entidades
cooperativas e associações.
g) principais mudanças de cenários ocorridas nos últimos exercícios
Como a antiga estrutura de produção, pesquisa e inovação da Bacia leiteira foi desarticulada,
o que se deve considerar como mudança de cenário são as articulações para revigorá-la, dessa vez
de formato mais empreendedor, considerando-se as novas formas de tecnologias para o campo e
para a produção de alimentos.
Como exemplo, é a criação do polo agroalimentar tecnológico de Batalha, complexo de
ensino, pesquisa, extensão, inovação e empreendedorismo, local onde funciona o Campus Batalha.
CAMPUS CORURIPE
a) Caracterização e o comportamento do mercado de atuação:
O município de Coruripe se estende por 918,2 km² e contava no último censo do IBGE
(2010) com 52.160 habitantes. A densidade demográfica é de 56,8 habitantes por km² no território
do município. Coruripe fica vizinho dos municípios de Jequiá da Praia, Feliz Deserto e Teotônio
Vilela, e a 37 km a Sul-Oeste de São Miguel dos Campos.
Segundo dados do IBGE (2011), Coruripe é um Município onde a indústria é a atividade
econômica que ocupa 47,66 % do total de recursos produzidos. Seguido de serviços, 32, 68% e
agropecuária com 19, 66% .
O Campus Coruripe funciona provisoriamente em instalações da Escola Municipal Nelson
Araújo Lessa, possuindo área total de 3.452,04 m² com 2.384,29 m² de área construída. Desde
fevereiro de 2015 todo o prédio da Escola está cedido ao IFAL Campus Coruripe, com 8 salas de
aula, 6 salas para laboratórios, 6 salas para o administrativo, Biblioteca e Refeitório.
Nosso mercado consumidor é formado basicamente por jovens e adultos que concluíram o
ensino médio e residem em Coruripe e cidades circunvizinhas, principalmente, Jequiá da Praia,
Feliz Deserto e Piaçabuçu.
Até 2014 não havia nenhuma instituição de ensino Federal no Município de Coruripe, bem
como nos municípios vizinhos.
Em relação ao mercado ofertante, identificamos duas fortes organizações que trabalham com
produtos similares e concorrem conosco na mesma fatia do mercado consumidor: o Sistema S e o
Centro de Educação Profissional Maria Alice Beltrão (sediadas em Coruripe).
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Já o mercado fornecedor é formado por empresas de todo o país, uma vez que utilizamos a
licitação pública (pregão eletrônico) em praticamente todas as compras que efetuamos. Sendo que
as empresas prestadoras de serviços são em sua grande maioria sediadas na Capital do Estado.
Nossos profissionais (professores e técnicos administrativos) são selecionados através de
Concurso Público, entretanto, nossos colegas, em sua grande maioria, são alagoanos residentes em
Maceió.
Nosso pessoal terceirizado é residente em cidades do entorno e no Município de Coruripe.
b) Principais empresas que atuam ofertando produtos e serviços similares ao da unidade
jurisdicionada:
Como citado acima, o Sistema S e o Centro de Educação Profissional Maria Alice Beltrão
são os nossos principais concorrentes, pois oferecem produtos similares e participa conosco da
mesma fatia do mercado consumidor. Outros concorrentes, com menor peso, são as várias escolas
de nível superior mantidas pela iniciativa privada e sediadas em Maceió, como CESMAC, FAL,
FIT, FAA, etc.
c) Contextualização dos produtos e serviços ofertados pela unidade jurisdicionada em relação
ao seu ambiente de atuação:
Nosso produto é o Curso Técnico Subsequente em Soldagem e a partir de 2015, o Curso
Técnico Integrado em edificações.
O Curso de Edificações está sendo bem aceito pelo mercado consumidor.
O Curso de Soldagem precisa de uma avaliação mais aprofundada das necessidades do
mercado. Isto pode ser comprovado pela concorrência nos nossos exames de seleção 2015.1.
Ofertamos também Cursos FIC de curta duração pelo PRONATEC. Em 2014.1 foram
ofertados os seguintes cursos: Libras básico, Mecânico de Motocicletas, Bombeiro Civil, Auxiliar
Administrativo, Recepcionista, Agente de Informações Turísticas, Espanhol Básico, Espanhol
Intermediário, Inglês Básico, Inglês Intermediário, Cerimonialista e Mestre de Cerimônia. Em
2014.2 foram ofertados os seguintes cursos: Auxiliar Administrativo e Inglês Intermediário.
d) Ameaças e oportunidades observadas no seu ambiente de negócio:
As principais ameaças são: limitações orçamentárias, provocando a não aquisição dos
equipamentos com a celeridade necessária e a devida atualização dos softwares, interferindo na
qualidade do nosso ensino.
As principais oportunidades são: demanda para oferta de cursos técnicos nas modalidades
subsequente e integrado; interesse de setores produtivos, sociais e políticos no estabelecimento de
parcerias; demandas sociais, tecnológicas e produtivas que podem ser atendidas pelo
desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão.
e) Informações gerenciais sucintas sobre o relacionamento da unidade jurisdicionada com os
principais clientes de seus produtos e serviços:
A melhoria no relacionamento com nossos discentes têm sido uma busca constante da nossa
gestão. Entendemos que um bom relacionamento deve ser pautado no respeito, na transparência e
na ética, pois só assim se adquire confiança que, em nossa ótica, é a base de qualquer
relacionamento.
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Desta forma, desde o início do funcionamento do nosso Campus procuramos selecionar
adequadamente os nossos colaboradores que, no desempenho de suas funções, precisam entrar em
contato com nossos discentes. Esses colaboradores são devidamente orientados e treinados para
estabelecer e manter um bom relacionamento com todos os nossos clientes.
Entendemos também que a principal forma de manter nossos discentes ingressos no Campus
do IFAL é ofertar ensino, pesquisa e extensão de qualidade. Assim, temos procurado manter a
tradição do IFAL de oferecer bons produtos, adequados às necessidades e as expectativas da
comunidade.
Pretendemos a partir de 2015 desenvolver projetos e ofertar cursos de extensão que
proporcionem uma prestação de serviços e uma aproximação com nossos docentes, discentes e
comunidade.
f) Descrição dos riscos de mercado e as estratégias para mitigá-los:
Dos conhecidos riscos de mercado, entendemos que estamos sujeitos ao risco orçamentário e
ao risco de legislação. A legislação educacional sofre modificação sempre de cima para baixo,
elaborada por alguns especialistas do MEC. Sabemos também que isto ocorre de forma cíclica e
sempre que há alternância de partido político no poder.
O risco orçamentário ocorre quando a cúpula governamental resolve reduzir a parcela do
bolo orçamentário destinado a educação. Isto acontece esporadicamente, mas sempre que ocorre
causa grandes transtornos na administração dos Campus e muita dor de cabeça para os gestores.
A mitigação desses dois tipos de riscos só pode ser exercida de forma coletiva, com todas as
entidades envolvidas com a educação, lutando por vez e voz, ou seja, lutando pela participação das
bases na elaboração dos princípios básicos que norteiam a legislação da nossa educação e por uma
divisão do bolo orçamentário de forma mais participativa e justa.
Um outro risco de mercado refere-se a baixa demanda de alunos para o Curso Técnico
Subsequente em Soldagem. Apontamos alguns motivos para isso: A existência de oferta de cursos
similares por outras instituições no Município de Coruripe, como citado acima; a busca por cursos e
empregos fora do Município e a indefinição da instalação do Estaleiro do Nordeste (Enor)- antigo
Eisa, que seria o maior estaleiro do Brasil.
Para traçar estratégias de mitigação para esse risco, inicialmente devemos fazer um
diagnóstico mais aprofundado sobre as necessidades locais.
g) Principais mudanças de cenários ocorridas nos últimos exercícios:
A implantação do Campus Coruripe se deu em março de 2014 e a principal mudança de
cenário que possivelmente tem afetado a procura por cursos técnicos do Campus Coruripe é a
continuada indefinição da implantação do Estaleiro tida como a redenção econômica da região.
CAMPUS MARAGOGI
a) Principais mudanças de cenários ocorridas nos últimos exercícios.
A atuação do Campus Maragogi está voltada para o agronegócio e hotelaria,
respectivamente através dos Cursos de Agroecologia e Hospedagem, características da vocação da
região em turismo e agricultura familiar.
b) Principais empresas que atuam ofertando produtos e serviços similares ao da unidade
jurisdicionada;
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A princípio, o Campus Maragogi é a única instituição a oferecer os serviços na região,
buscando firmar parcerias com diversos segmentos para ofertar aos formandos acesso à aplicação
prática das teorias aprendidas em cada curso, tais como prefeituras, cooperativas agrícolas e rede
hoteleira.
c) Contextualização dos produtos e serviços ofertados pela unidade jurisdicionada em relação
ao seu ambiente de atuação;
Como dito, a região apresenta vocação turística e de agronegócio (com diversos
assentamentos de agricultura familiar), necessitando de formação de mão-de-obra profissionalizada
para melhor exploração econômica dessa vocação, possibilitando a implantação de uma economia
sustentável e colaborando com a fixação do nativo na região, diminuindo o êxodo que se apresenta
atualmente.
d) Ameaças e oportunidades observadas no seu ambiente de negócio;
A principal ameaça que se apresenta, além do êxodo dos jovens descendentes dos
agricultores da região, é a falta de alternativas para o escoamento da produção, causada
particularmente pelos baixos investimentos públicos em infraestrutura na região, principalmente
estradas, o que leva os agricultores a necessitarem de atravessadores que ofertam diminuto preços
de compra de sua mercadoria. Aliás, este mesmo problema estrutural afeta também o segmento de
hotelaria/turismo, sendo uma das principais reclamações dos habitantes e dos visitantes da região.
e) Informações gerenciais sucintas sobre o relacionamento da unidade jurisdicionada com os
principais clientes de seus produtos e serviços;
O Campus busca, através de sua Direção Geral, fechar parcerias com diversos segmentos
para promover eventos que contribuam com a divulgação dos serviços de educação ofertados, com
a aproximação dos formandos com a sociedade em geral e com o fortalecimento das relações entre
o empresariado regional e a equipe acadêmica na recepção da mão-de-obra formada.
f) Descrição dos riscos de mercado e as estratégias para mitigá-los;
Redução da expansão turística da região e redução das políticas públicas referentes à
educação, à conservação do meio ambiente e à agricultura familiar, bem como redução da
quantidade de alunos para atender a demanda do mercado.
Por serem riscos inerentes ao ambiente externo, não é possível desenvolver estratégias para
mitigá-los, sendo possível apenas o acompanhamento das ações do mercado para uma melhor
postura de reação.
g) Principais mudanças de cenários ocorridas nos últimos exercícios.
A principal mudança foi a inserção de profissionais egressos do IFAL para atuação no
mercado de trabalho da região. Há uma expectativa no aumento da grade de cursos ofertados e,
consequentemente, da quantidade de alunos atendidos, a partir da mudança para a nova sede que se
encontra em fase de conclusão da obra, o que ofertará maior oportunidade para o desenvolvimento
regional.
CAMPUS MARECHAL DEODORO
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a) Caracterização e o comportamento do mercado de atuação:
Nosso mercado consumidor é formado basicamente por jovens e adultos que concluíram o
ensino fundamental e/ou ensino médio e que residem nas cidades de Marechal Deodoro (1/3 dos
alunos) e cidades circunvizinhas, principalmente, Maceió, Boca da Mata , Anadia, Coruripe, Pilar,
Barra de São Miguel e outros.
Em relação ao mercado concorrente, identificamos três fortes instituições que diretamente
trabalham com produtos similares e disputam conosco a mesma fatia do mercado consumidor, quais
sejam: Sistema S (sediada em Marechal Deodoro, que oferta cursos técnicos), UFAL e UNEAL
(ambas sediadas em Maceió, com cursos superiores) e a rede estadual de ensino de educação básica,
que oferta o ensino médio regular, inobstante o Campus do IFAL em Marechal Deodoro seja a única
instituição pública federal de ensino localizada na cidade com a oferta gratuita de cursos superior
(Tecnológico em Gestão Ambiental) e técnicos de nível médio integrado (Meio Ambiente, Guia de
Turismo Regional, Hospedagem e Cozinha, estes dois últimos na modalidade PROEJA).
Já o mercado fornecedor é formado por empresas regionais e nacionais, uma vez que
utilizamos a licitação pública nas compras efetuadas pelo Campus, sendo as empresas prestadoras
de serviços, em sua grande maioria, sediadas na Capital do Estado.
Ademais, nossos profissionais (professores e técnicos administrativos) são recrutados
através de Concurso Público que, em sua grande maioria, são naturais do Estado de Alagoas e
domiciliados em Maceió. No que concerne ao nosso pessoal terceirizado, prioritariamente é
residente em Marechal Deodoro.
b) Principais empresas que atuam ofertando produtos e serviços similares ao da unidade
jurisdicionada:
Podemos destacar a FITS, o Sistema S, FAT, Faculdade Maurício de Nassau, UFAL, que são
os nossos principais concorrentes, pois apesar de não ofertarem o mesmo produto, oferecem
produtos similares e disputam conosco a mesma fatia do mercado consumidor.
Outros concorrentes, com menor peso, são as várias escolas de nível superior mantidas pela
iniciativa privada e sediadas em Maceió, como CESMAC, FAL, FITS, FAA, etc.
c) Contextualização dos produtos e serviços ofertados pela unidade jurisdicionada em relação
ao seu ambiente de atuação:
Nosso campus oferta os Cursos Técnicos de Meio Ambiente e Guia de Turismo (modalidade
Médio Integrado) e de Cozinha e Hospedagem (modalidade Proeja), tendo principal produto o
Curso Superior Tecnológico de Gestão Ambiental.
Os Cursos são bem-aceitos pelo mercado consumidor, fato comprovado pela concorrência
nos nossos exames de seleção.
Com o fito de oportunizar a verticalização do ensino, ofertamos ainda o curso de Pós-Graduação
Latu Sensu em Educação e Meio Ambiente.
Além dos cursos regulares, este Campus, através do Pronatec, oferece os cursos de
Almoxarife e Agente de informações turísticas, beneficiando a região e contribuindo para uma
melhor formação profissional da comunidade.
d) Ameaças e oportunidades observadas no seu ambiente de negócio:
Delineamos, a seguir, uma análise das variáveis de influências externas nas atividades do
IFAL- Campus Marechal Deodoro, destacando-se por forças:
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Análise Externa – Oportunidades
Oportunidades às atividades do Campus Marechal Deodoro
1

Crescimento do turismo na cidade e, em especial, à Praia do Francês

2

Evolução da Consciência Ecológica por parte das empresas e da comunidade

3

Ampliação da demanda de mão de obra qualificada para atuar nas áreas de gestão
ambiental, turismo, hospitalidade e cozinha

4

Investimentos do Governo Federal na melhoria da qualidade da educação

5

Aproximação do setor empresarial local para investimentos em novas tecnologias
e convênios de cooperação técnico-científica com o Campus

Análise Externa – Ameaças
Ameaças às atividades do Campus Marechal Deodoro
1

Restrição orçamentária do Governo Federal

2

Interrupção de atendimento aos alunos pelo serviço de transporte escolar do
Município

3

Crescimento contínuo da evasão escolar em decorrência da UFAL e da própria
expansão do IFAL

4

Restrição de Transporte Coletivo (ref. horário de ônibus, descontos na passagem)
para os estudantes residentes em outros municípios

5

Resistência do setor empresarial local em celebrar parcerias para investimentos
em novas tecnologias e convênios de cooperação técnico-científica com o
Campus

e) Informações gerenciais sucintas sobre o relacionamento da unidade jurisdicionada com os
principais clientes de seus produtos e serviços:
O Instituto Federal de Alagoas - IFAL tem realizado concursos públicos e renovado seu
quadro de servidores técnicos-administrativos e docentes, investindo sistematicamente em
capacitações e qualificações, para atender satisfatoriamente a sua clientela.
O Campus Marechal Deodoro conta, atualmente, com 45 (quarenta e cinco) administrativos
e 67 (sessenta e sete) professores, os quais buscam excelência no desenvolvimento de suas
atividades, somando à qualidade, o bom atendimento e o respeito à comunidade acadêmica.
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Buscando melhor atender aos seus clientes, o Campus desenvolve ainda diversos projetos de
pesquisa e extensão, integrando o público externo, na busca de soluções para os problemas da
região.
Nos 19 (dezenove) anos de atuação, o IF Marechal Deodoro contribuiu significativamente
para uma mudança positiva no cenário educacional da região, formando profissionais das áreas de
administração, hospitalidade e meio ambiente.
f) Descrição dos riscos de mercado e as estratégias para mitigá-los:
Considerando a análise de ambientes, constante no item “d”, entendemos que estamos
sujeitos a dois riscos mais impactantes: o risco orçamentário e mudança na legislação. Em termos
internos, podemos sublinhar a importância dos instrumentos de planejamento para a edificação de
objetivo institucional com a construção coletiva do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)
do IFAL, cuja periodicidade de elaboração dá-se a cada quadriênio.
Todavia, o risco de inexequibilidade das ações do Campus Marechal Deodoro ocorre quando
o orçamento federal sofre redução na parcela orçamentária do IFAL destinado a essa unidade. Isto
acontece esporadicamente, mas sempre que ocorre causa grandes transtornos na administração do
Campus Marechal Deodoro.
Neste sentido, a mitigação desses dois tipos de riscos só pode ser exercida de forma coletiva,
com todas as entidades envolvidas com a educação, lutando por vez e voz, ou seja, lutando pela
participação das bases na elaboração dos princípios básicos que norteiam a legislação da nossa
educação e por uma gestão mais participativa e transparente.
g) Principais mudanças de cenários ocorridas nos últimos exercícios:
A Lei Federal n.º 11.892/08, que criou os IF’s e a Rede Federal de Educação Profissional e
Tecnológica, ensejou o fortalecimento e relativa autonomia de cada Campus de Ensino do Instituto
Federal de Alagoas, possibilitando a contratação de novos servidores e ampliação do portfólio de
cursos no Campus Marechal Deodoro, antes unidade de ensino descentralizada (UNED) do CEFETAL (atualmente, IFAL).
Ademais, o novo modelo de acesso ao ensino superior, mediante ENEM/SISU tem
impactado negativamente na evasão de alunos, assim como a certificação antecipada do ensino
médio, possibilitada via ENEM, também refletiu desfavoravelmente na evasão dos nossos alunos
que, principalmente, encontram-se no ensino técnico de nível médio integrado no Campus Marechal
Deodoro.
CAMPUS MURICI
a) Caracterização e o comportamento do mercado de atuação;
Murici é uma cidade localizada na Zona da Mata do estado de Alagoas, tendo população de
26710 habitantes residentes, com mercado de trabalho com 2615 postos formais (IBGE), com forte
dependência da Administração Pública Local, comércio insipiente, exploração de reservas naturais,
através da Área de Preservação Ambiental de Murici – APA, criada pela Lei nº 5.907/1997, com o
objetivo da preservação das características dos ambientes naturais e o ordenamento da ocupação e
do uso do solo e assentamentos rurais.
A APA de Murici tem área de 116.100 ha, e abrange os municípios de Murici, União dos
Palmares, São José da Laje, Ibateguara, Colônia Leopoldina, Novo Lino, Joaquim Gomes, Messias,
Branquinha e Flexeiras.
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Dessa forma, nosso mercado de atuação se caracteriza pela inserção nos setores vinculados à
ocupação e ao uso dos solos e do beneficiamento de alimentos, tendo como principais empresas na
região, nesses segmentos:
I.
Razão social: Industria de Laticínio Murici Ltda. (MUU). Área de atuação: Agroindústria
(Derivados do Leite).
II.
Razão social: SDI Serviços Ltda. (Todynho). Área de atuação: Agroindústria (Tecnologia de
Bebidas).
III.
Razão social: Oiticica Industrial e Comercial Ltda. (Frascalli). Área de atuação:
Agroindústria (Tecnologia de Bebidas).
IV.
Razão social: Mafrial Matadouro Frigorífico de Alagoas Área de atuação: Agroindústria
(Tecnologia de Carnes).
V.
Razão social: Cooperativa dos Produtores de Laranja Lima de Alagoas (COOPLAL). Área
de atuação: Agroindústria (Tecnologia de Bebidas/ Produção do suco misto de laranja lima e limão).
Agroecologia (Produção de laranja lima)
VI.
Razão social: Secretaria Municipal de Agricultura de São José da Laje. Área de atuação:
Agroecologia (Assistência técnica).
VII. Razão social: Asso. Agroecológica do Vale Mundaú (ECODUVALE). Área de atuação:
Agroecologia (Produção orgânica de laranja lima).
b) Principais empresas que atuam ofertando produtos e serviços similares ao da unidade
jurisdicionada;
Não existem empresas, na região, que ofertam produtos similares aos ministrados pela
unidade jurisdicionada, em se tratando de Ensino Médio Integrado nos cursos de Agroindústria e
Agroecologia.
c) Contextualização dos produtos e serviços ofertados pela unidade jurisdicionada em relação
ao seu ambiente de atuação;
O Instituto Federal de Alagoas – campus Murici oferta, como produto e serviços, cursos
Médio-integrado de Agroecologia e Agroindústria bem como cursos FIC através dos programas
federais Mulheres Mil e PRONATEC.
No que tange aos cursos Médio-integrado de Agroecologia e Agroindústria formam-se
técnicos de nível médio em cada uma das áreas, contribuindo para melhoria dos índices
educacionais da região onde se localiza a cidade de Murici bem como oferece mão-de-obra
qualificada para o mercado de trabalho, em especial da indústria alimentícia e do uso sustentável do
solo e dos recursos naturais, assim como seu beneficiamento.
No segmento dos cursos FIC, o campus oferta cursos que visam suprir demandas locais,
apresentadas pela administração pública municipal bem como despertar o espírito empreendedor,
através dos supracitados programas visando diversificar a matriz econômica local, propiciando
oportunidades de novas fontes de renda para os alunos egressos dos programas.
d) Ameaças e oportunidades observadas no seu ambiente de negócio;
As ameaças encontradas na unidade jurisdicionada ao desenvolvimento de suas atividades se
restringem a falta de estrutura adequada para a realização, principalmente, de aulas práticas dos
cursos técnicos, bem como problemas recorrentes de transporte estudantil de alunos de outras
cidades, em especial, de União dos Palmares e São José da Lage.
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Em relação a oportunidades, observamos, a partir dos estágios dos alunos concluintes que as
empresas da região passaram a valorizar os profissionais formados por essa unidade, de tal sorte que
se ampliam as vagas de estágio e oferta de trabalho aos egressos desse campus, bem como as
parcerias firmadas entre o setor produtivo local e as atividades desenvolvidas no campus.
e) Informações gerenciais sucintas sobre o relacionamento da unidade jurisdicionada com os
principais clientes de seus produtos e serviços;
A relação com os clientes dos produtos e serviços da unidade em tela estabelece-se através
dos mecanismos institucionais tais como os convênios necessários para encaminhamento dos alunos
estagiários, as visitações realizadas pelos professores e alunos às empresas e aos produtores de áreas
afins aos cursos ofertados pela unidade jurisdicionada e dos projetos e/ou programas de extensão e
pesquisa.
f) Descrição dos riscos de mercado e as estratégias para mitigá-los;
Partindo de pressuposto do princípio de concorrência de mercado ou não absorção dos
produtos (profissionais técnicos de nível médio em Agroindústria e Agroecologia) não se observam
riscos aos produtos ofertados pela unidade jurisdicionada, pois embora as vagas disponibilizadas
pelo mercado de trabalho se configurem em quantidade muitas vezes insuficiente, parte
significativa dos nossos egressos, em função da qualidade dos serviços prestados pela Instituição,
acabam prosseguindo em sua vida acadêmica, configurando assim uma unidade de referência local,
fato observado pelo número crescente de inscritos nos exames de seleção de alunos nos últimos
anos.
g) Principais mudanças de cenários ocorridas nos últimos exercícios.
Não observamos mudanças de cenário nos últimos anos, na região de abrangência do
campus.
CAMPUS PENEDO
a) Caracterização e o comportamento do mercado de atuação.
Patrimônio Histórico Nacional, o município de PENEDO fica localizado na região do Baixo
São Francisco, estado de Alagoas, e possui uma população de aproximadamente 61.000 habitantes.
Com um PIB per capita a preços correntes de R$ 7.115,14, o 20º do Estado, Penedo
apresenta uma renda per capta de R$ 339,15 e um IDHM de 0,630, número que o coloca na 6ª
posição no Ranking para esse indicador.
A economia gira em torno das atividades primárias, sobretudo da cultura da cana-de-açúcar e
do Comércio Varejista, seguida do turismo.
O setor público ainda é o principal empregador. EDUCAÇÃO: Com 44 escolas de ensino
fundamental e 10 de ensino médio, considerado nesse número o IFAL local, o município de Penedo
tem 11.080 alunos matriculados no ensino fundamental e 3.340 no ensino médio; deste último dado,
486 matrículas representa a contribuição do Instituto, mais de 15% do total.
Quinze é a quantidade de escolas privadas, sendo 9 do ensino fundamental e 6 do ensino
médio.
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b) Principais empresas que atuam ofertando produtos e serviços similares ao da unidade
jurisdicionada.
Dos 10 estabelecimentos de ensino médio existentes no município, 04(quatro) devem ser
postos em evidência, por apresentar uma qualidade acima da média local, tanto em termos do
ensino em si, como da estrutura disponibilizada para tal: Colégio Imaculada Conceição; Colégio
Diocesano; Escola Nossa Senhora Auxiliadora e o IFAL.
Frise-se, no entanto, que nenhum dos três primeiros educandários ofertam cursos técnicos,
fato que coloca o IFAL em posição privilegiada em relação aos demais.
c) Contextualização dos produtos e serviços ofertados pela unidade jurisdicionada em relação
ao seu ambiente de atuação.
O IFAL, Campus Penedo, oferta os cursos técnicos integrados de “Açúcar e Álcool” e “
Meio Ambiente”. O primeiro justifica-se pelo fato de a atividade do cultivo da cana-de-açúcar ser
referência na economia do município.
São duas Usinas de Açúcar e Álcool pertencentes à localidade, Usina Paísa e Usina
Marituba, além de outras no entorno – SE e AL.
Já o curso de Meio Ambiente é motivado por estarmos vivenciando, e até mesmo por uma
questão de sobrevivência, debates acalorados, cuja preocupação principal é a questão ambiental.
O desenvolvimento só pode ser considerado sustentável quando suportado pelos chamados
pilares da sustentabilidade: Economicamente Viável; Socialmente Justo e Ambientalmente Correto.
Acrescente-se a eles um quarto elemento: “O Respeito às Diversidades Culturais”. Tais temas são
bastante trabalhados no referido curso.
Além do ensino, a unidade Penedo proporciona, aos seus clientes diretos, atividades de
pesquisa e extensão, a exemplo de eventos do tipo visitas técnicas, pesquisas e vivências práticas
nos modernos laboratórios existentes. Para a comunidade em geral, é possível citar a oferta de
cursos por meio da Universidade Aberta e do PRONATEC, bem como projetos de extensão como O
“Capoeira: inclusão e Arte” e Programas como o “PRO-IFAL“
d) Ameaças e Oportunidades observadas no seu ambiente de negócio.
No ambiente externo, é importante apontar, como ameaça, o contexto político-econômico
porque vem passando o País, cujos reflexos já começam a ser notados, a exemplo da expectativa de
crescimento da economia ter sido reduzida para 0,3%, fato que pode ser observado no aperto do
orçamento governamental.
Em contrapartida, o compromisso assumido pela Presidente da República, reafirmando a
intenção de manter o incentivo ao ensino tecnológico; a evolução do IDHM de Penedo ( ver quadro
I ) e o indicador “Anos Esperados de Estudos” para o município, apontado pelo PNDU\IPEA (ver
Quadro II), podem ser colocados no lado das oportunidades.
Tabela 7-Evolução IDHM penedo – últimas três décadas.
ANO DE APURAÇÃO

IDHM APURADO

1991

0,410

2000

0,495

2010

0,630
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Fonte: Censo IBGE Cidades.
Tabela 8 - Anos esperados de estudo da criança – Município Penedo
ANO DE APURAÇÃO

PENEDO

ALAGOAS

1991

7,46

6,62

2000

7,36

6,54

2010
9,45
9,07
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013.
Para o ambiente interno, podemos evidenciar como pontos fracos, a taxa de evasão escolar
na unidade jurisdicionada; motivada, principalmente, pela aprovação de alunos no processo seletivo
ENEM; basta colocar que essa taxa ultrapassou os 16% no ano de 2014, e a crescente taxa de
rotatividade dos servidores – técnicos e docentes.
Esses fatores podem comprometer o atingimento das metas e alcance dos objetivos
colimados.
A propósito, o valor pago pelas funções gratificadas ( FG ) tem provocado o desestímulo e a
consequente desistência da função gratificada por alguns dos seus detentores, fato visto como
preocupante.
De outra parte, os Programas de Extensão existentes no Campus, a exemplo do PRO-IFAL,
a qualidade dos ambientes de laboratórios e o alto grau de capacitação dos docentes e técnicos (ver
quadros III e IV), são apenas alguns dos fatores que denotam pontos fortes da unidade
jurisdicionada. Basta enfatizar que 60% dos docentes possuem títulos de mestres ou doutores e 81%
dos técnicos títulos de graduação, no mínimo.
Tabela -9 CAPACITAÇÃO DOCENTE – CAMPUS PENEDO
NÍVEL

QUANTIDATIVO

% DO TOTAL

GRADUAÇÃO

05

09%

ESPECIALIZAÇÃO

15

31%

MESTRADO

28

58%

DOUTORADO

01

02%

TOTAL

48
Fonte: CGP Penedo.

100%

Tabela-10 CAPACITAÇÃO TÉCNICOS – CAMPUS PENEDO
NÍVEL

QUANTITATIVO

% DO TOTAL

MÉDIO

04

19%

GRADUAÇÃO

05

23%
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ESPECIALIZAÇÃO

08

38%

MESTRADO

03

16%

DOUTORADO

01
Fonte CGP Penedo.

04%

e) Informações gerenciais sucintas sobre o relacionamento da unidade jurisdicionada com os
principais clientes de seus produtos e serviços.
Considerando que o objetivo educacional do Instituto gira em torno dos pilares ENSINO,
PESQUISA e EXTENSÃO, entendemos por segmentar os nossos clientes em diretos, representados
pelos nossos alunos e indiretos quais sejam os pais dos discentes e a comunidade em geral.
Com relação aos diretos, além do ensino de qualidade, inclusive com 320 alunos
beneficiados com bolsas assistenciais; 17 com bolsas monitorias e 10 com bolsas PIBIC; o Instituto
possui 14 alunos envolvidos diretamente em 10 projetos de pesquisa.
O relacionamento com os discentes pode ser estendido se considerarmos as bolsas
financiadas pela PETROBRÁS, resultado da parceria existente entre o IFAL e aquela organização,
e eventos ocorridos anualmente como a Semana Esportiva Cultural, o Auto de Natal, Festas
Juninas, entre outros.
Do lado dos clientes indiretos, temos 22 projetos de extensão com a participação de 44
bolsistas envolvidos. O programa ”PRÓ-IFAL” e os projetos “Capoeira: Inclusão e Arte” e “O
Meio Ambiente em Problemas Matemáticos”, são alguns dos que compõem esse número.
Sendo o Campus Penedo Polo Regional da Universidade a Distância – UAB, impossível
deixar de apontar os cursos de Letras e Biologia ofertados neste tipo de modalidade. Também são
oferecidos, por meio da Rede E-TEC, os cursos subsequentes em “Infraestrutura”, “Secretaria
Escolar” e “Alimentação Escolar”, todos na modalidade semipresencial, reforçando ainda mais o
relacionamento da unidade jurisdicionada com a comunidade em geral.
f) Descrição dos riscos de mercado e as estratégias para mitigá-los.
Segundo noticiário de editorial no Jornal Brasil Econômico, janeiro/2013, “o risco para o
setor de educação não é zero, mas é pequeno e marginal”.
Na educação pública, tal afirmação poderá levar-nos à crença da inexistência de risco para a
área. Mesmo que as políticas do Governo Federal continuem estimulando o setor, por considerar
estratégico para o desenvolvimento; variáveis, muitas vezes não controláveis, poderão causar
surpresas e exigir medidas nem sempre populares.
Para ilustrar a evidência, basta retomarmos o exemplo da atual situação econômica do país,
com expectativa de crescimento do PIB para somente 0,3%. Esse fato poderá proporcionar um
enxugamento do orçamento do Instituto para o ano de 2015.
Nesse sentido, parece notória a necessidade da assunção, por parte do setor educacional, de
abraçar uma nova postura administrativa e estratégica, com a adoção de boas práticas de gestão e de
governança corporativa. Para dirimir os riscos, mesmo quando pouco aparentes, é necessário maior
foco em planejamento e controle.
g) Principais Mudanças de Cenários ocorridas nos últimos exercícios.
Por se tratar de uma unidade ainda incipiente, com pouco mais de 4 anos de existência, não
foi possível detectar mudanças bruscas em cenários que tenham comprometido, substancialmente,
as perspectivas do Campus nos últimos exercícios.
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No entanto, é possível acenar para uma visão otimista quanto aos exercícios futuros,
compreensão essa que decorre do compromisso assumido pela Presidente Dilma Roussef, durante o
seu discurso de posse, de dar continuidade ao processo de melhoria da Educação de Ensino Médio
Tecnológico.
Podemos reforçar o otimismo com o bom relacionamento existente entre o Campus e os seus
parceiros locais, bem como pelas oportunidades e pontos fortes já mencionados neste relatório.
CAMPUS SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
a) caracterização e o comportamento do mercado de atuação:
Nosso mercado consumidor é formado basicamente por jovens e adultos que concluíram o
ensino médio e residem em São Miguel dos Campos e cidades circunvizinhas, principalmente, Boca
da Mata, Anadia, Campo Alegre e Teotônio Vilela.
Em relação ao mercado concorrente, identificamos três fortes organizações que trabalham
com produtos similares e disputam conosco a mesma fatia do mercado consumidor: A UNEAL e o
Sistema S (sediadas em São Miguel) e a UFAL (sediada em Maceió).
Já o mercado fornecedor é formado por empresas de todo o país, uma vez que utilizamos a
licitação pública (pregão eletrônico) em praticamente todas as compras que efetuamos. Sendo que
as empresas prestadoras de serviços de serviços são em sua grande maioria sediadas na Capital do
Estado.
Nossos profissionais (professores e técnico administrativos) são recrutados através de
Concurso Público, entretanto, nossos colegas, em sua grande maioria, são alagoanos residentes em
Maceió. Nosso pessoal terceirizado é todo residente em São Miguel dos Campos.
b) principais empresas que atuam ofertando produtos e serviços similares ao da unidade
jurisdicionada:
Como citado acima, a UNEAL, o Sistema S e a UFAL são os nossos principais concorrentes,
pois apesar de ofertarem o mesmo produto, oferecem produtos similares e disputa conosco a mesma
fatia do mercado consumidor.
Outros concorrentes, com menor peso, são as várias escolas de nível superior mantidas pela
iniciativa privada e sediadas em Maceió, como CESMAC, FAL, FIT, FAA, etc.
c) contextualização dos produtos e serviços ofertados pela unidade jurisdicionada em relação
Nosso principal produto é o Curso Técnico de Segurança do Trabalho na modalidade
subsequente. O Curso é muito bem aceito pelo mercado consumidor. O Curso é muito bem aceito
pelo mercado consumidor. Isto pode ser comprovado pela concorrência nos nossos exames de
seleção.
Ofertamos também Cursos pelo PRONATEC: Segurança do Trabalho (modalidade
concomitante), Agente de Observação de Segurança, Bombeiro Civil, etc. (Cursos FIC – Curta
duração), todos com boa aceitação pelo mercado.
d) ameaças e oportunidades observadas no seu ambiente de negócio:
As principais ameaças são: limitações orçamentárias, provocando a não-substituição dos
equipamentos com a frequência necessária e a devida atualização dos softwares; política salarial
inadequada, com baixa valorização dos servidores, provocando greves periodicamente,
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prejudicando nossa credibilidade junto a comunidade e ao setor produtivo e interferindo
drasticamente na qualidade do nosso ensino.
As principais oportunidades são: demanda para oferta de cursos técnicos na modalidade
integrado; demanda para a oferta de cursos de nível superior; interesse de setores produtivos, sociais
e políticos no estabelecimento de parcerias; demandas sociais, tecnológicas e produtivas que podem
ser atendidas pelo desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão.
e) informações gerenciais sucintas sobre o relacionamento da unidade jurisdicionada com os
principais clientes de seus produtos e serviços:
A melhoria no relacionamento com nossos clientes tem sido uma busca constante da nossa
gestão. Entendemos que um bom relacionamento deve ser pautado no respeito, na transparência e
na ética, pois só assim se adquire confiança que, em nossa ótica, é a base de qualquer
relacionamento.
Desta forma, desde o início do funcionamento do nosso Campus procuramos selecionar
adequadamente os nossos colaboradores que, no desempenho de suas funções, precisam entrar em
contato com nossos clientes. Esses colaboradores são devidamente orientados e treinados para
estabelecer e manter um bom relacionamento com todos os nossos clientes.
Entendemos também que a principal forma de fidelizar os clientes é ofertar produtos de
qualidade. Assim, temos procurado manter a tradição do IFAL de oferecer bons produtos, ofertando
produtos de qualidade, adequados às necessidades e as expectativas da clientela. Por outro lado,
estamos sempre desenvolvendo projetos e ofertando cursos de extensão que proporcionam uma
prestação de serviços e uma aproximação dos nossos clientes.
f) Descrição dos riscos de mercado e as estratégias para mitigá-los:
Dos conhecidos riscos de mercado, entendemos que estamos sujeitos a dois: o risco
orçamentário e o risco de legislação.
A legislação educacional sofre modificação sempre de cima para baixo, elaborada por alguns
poucos especialistas do MEC.
Sabemos também que isto ocorre de forma cíclica e sempre que há alternância de partido
político no poder.
O risco orçamentário ocorre quando a cúpula governamental resolve reduzir a parcela do
bolo orçamentário destinado a educação. Isto acontece esporadicamente, mas sempre que ocorre
causa grandes transtornos na administração dos Campus e muita dor de cabeça para os gestores.
A mitigação desses dois tipos de riscos só pode ser exercida de forma coletiva, com todas as
entidades envolvidas com a educação, lutando por vez e voz, ou seja, lutando pela participação das
bases na elaboração dos princípios básicos que norteiam a legislação da nossa educação e por uma
divisão do bolo orçamentário de forma mais participativa e justa.
e) Informações gerenciais sucintas sobre o relacionamento da unidade jurisdicionada com os
principais clientes de seus produtos e serviços;
O ambiente de atuação da unidade caracteriza o contexto em que a Unidade Jurisdicionada
está inserida, o qual pode ter influência direta não só sobre os produtos e serviços gerados por essa,
mas também nos seus processos organizacionais.
f) Descrição dos riscos de mercado e as estratégias para mitigá-los;
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g) Principais mudanças de cenários ocorridas nos últimos exercícios.
CAMPUS SATUBA
A) Caracterização e comportamento do mercado de atuação:
O estudo do mercado de atuação é essencial para a gestão de qualquer organização.
Quando se trata do Campus Satuba, do Instituto Federal de Alagoas, observa-se que, devido
a expansão da rede federal de ensino no estado e, consequentemente, a forte mudança do cenário de
atuação, a definição das estratégias de condução da organização precisam ser baseadas
fundamentalmente no conhecimento do mercado de atuação; considerando o papel que o Câmpus
exerce dentro deste mercado, bem como, a influência que as alterações na mudança de
comportamento do mercado pode trazer para a organização.
Segundo Rueddel (2006) a relação que existe entre a organização e o ambiente determina as
decisões estratégicas que serão tomadas pelos gestores para sobrevivência e busca da superioridade
da organização em relação aos concorrentes.
Ao analisar o ambiente é importante tratar de algumas tipologias de análise ambiental. A
análise de estratégia de Porter (1989) aponta cinco forças competitivas que tendem a moldar o
estado de competição e estratégias da empresa.
É possível analisar essas forças de acordo com a realidade do Câmpus Satuba; considerando
que este está inserido dentro das normas e direcionamentos da administração pública. As forças
citadas são:
1) Poder de barganha dos clientes:
O cliente potencial do Câmpus Satuba são os estudantes que estão cursando o ensino
fundamental e prestes a adentrar no ensino médio. A análise dos últimos exames de seleção mostra
que a procura pela instituição continua consideravelmente grande, numa relação de 3 concorrentes
por 1 (uma) vaga ofertada na escola.
2) Poder de barganha dos fornecedores:
Como se trata de uma instituição que é regida pelas normas da administração pública,
atualmente, a maioria das compras executadas na instituição é feita pelo sistema de registro de
preços. Neste sistema, empresas de todos o país podem participar do processo de escolha do melhor
fornecedor. Geralmente, o critério utilizado é o de menor preço. Desta maneira, empresas locais
acabam perdendo espaço para empresas maiores, de outros estados, que podem ser mais
competitivas, oferecendo o menor preço. Tais empresas tem um grande poder de barganha quando
comparadas com as empresas locais, que poderiam apresentar prazos menores de entregas e um
canal mais rápido de comunicação.
3) Ameaça de novos entrantes:
Nos últimos anos, com a expansão da Rede Federal de Ensino Tecnológico, várias cidades
da Microrregião Maceió ganharam unidades do Instituto Federal de Alagoas.
Além disso, conforme trabalho desenvolvido pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento
Institucional do IFAL, intitulado: Estimativa da quantidade de alunos aptos a cursar o primeiro
ano do ensino médio, por microrregiões de Alagoas, para 2014; observa-se que as maiores
demandas por inscrições para os cursos integrados do Câmpus Satuba decorrem dos Municípios de
Maceió, Pilar, Rio Largo, Satuba, Capela, Mar Vermelho e São Miguel dos Campos. Deste modo,
podemos destacar o Câmpus Rio Largo e o Câmpus São Miguel, ambos em plena atividade, bem
como, o projeto de criação de um Câmpus do IFAL no bairro do Benedito Bentes, parte alta da
cidade de maceió, de onde provém quantidade relevante de estudantes do Câmpus Satuba.
Analisando esse contexto, percebe-se que o Câmpus Satuba pode ter nos próximos anos uma
considerável redução da demanda para seus cursos.
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4) Ameaça dos Produtos Substitutos:
Sabe-se que o Câmpus Satuba oferece cursos singulares para seu público, devido a vocação
e tradição de Escola Agrotécnica. Todavia, os Câmpus citados anteriormente, mesmo oferecendo
cursos com essência diferente dos cursos do Câmpus Satuba, podem captar demanda com a oferta
de produtos substitutos. Fatores como distância, tempo de locomoção e facilidade de transporte
podem levar os clientes potenciais a consumirem os produtos substitutos.
5) Rivalidade entre os concorrentes existentes:
Os Campus existentes, por fazerem parte da mesma Rede de Ensino, tornam-se potenciais
concorrentes. Fatores como demanda do mercado, capacidade de investimento, porte das unidades
de ensino, podem tornar inevitável a luta por uma melhor posição dentro da Rede.
Conhecer o ambiente e saber como a organização interage nesse meio é fator decisivo para a
escolha da melhor estratégia organizacional. A escolha da estratégia é condicionada pela interação
entre a organização e o seu ambiente, cabendo à liderança, com base em sua cultura e história, fazer
a escolha que maximize os objetivos e metas propostos a partir dos recursos disponíveis
(RUEDEEL, 2006).
Satuba/AL (Microrregião Maceió)
O Câmpus Satuba do Instituto Federal de Alagoas está localizado na cidade de Satuba,
microrregião Maceió. Analisando o estudo feito pelo Economista do Instituto Federal de Alagoas,
Carlos Fabiano da Silva, destacam-se as seguintes informações referentes ao Município de Satuba.
O Câmpus Satuba tem importante atuação na cidade de Satuba. Oferece educação gratuita e
de qualidade para estudantes do ensino médio, bem como, diversos cursos integrantes do
PRONATEC (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego), desenvolvendo
diretamente os cidadãos da cidade de Satuba. Todavia, sabe-se que a demanda do Câmpus vem
também de outras cidades, muitas que integram a microrregião Maceió. Esta microrregião possui
uma população de 1.140.682 habitantes (IBGE, 2010).
Devido a singularidade dos cursos oferecidos no Câmpus Satuba e, também, por oferecer
150 vagas para alunos residentes, muitos estudantes do ensino fundamental (clientes potenciais) de
outras cidades se inscrevem no processo seletivo do IFAL optando pelo Câmpus Satuba.
Nesse sentido, torna-se importante destacar o estudo feito pela Pró-reitoria de
Desenvolvimento Institucional do IFAL, intitulado: Estimativa da quantidade de alunos aptos a
cursar o primeiro ano do ensino médio, por microrregiões de Alagoas, para 2014. O estudo foi
realizado em 2013 pelo Economista do IFAL, Carlos Fabiano da Silva. Neste estudo é possível
verificar a quantidade de alunos que estão terminando o ensino fundamental na microrregião que o
Câmpus Satuba está localizado e, portanto, aptos a participarem do processo seletivo do IFAL,
almejando uma vaga na Instituição.
Segundo o estudo da Pró-reitoria, a Microrregião Maceió gerou, aproximadamente, 13.199
alunos ao ano, concluintes do ensino fundamental e aptos a ingressar no ensino médio em 2014.
Observou-se, também, que as maiores demandas por inscrições para o Câmpus Satuba
decorrem dos Municípios de Maceió, Pilar, Rio Largo, Satuba, Capela, Mar Vermelho e São Miguel
do Campos para os cursos integrados entre 2012 e 2013.
Nota-se que, o Câmpus Satuba recebe número considerável de inscrições de alunos que
moram em cidades que não estão localizadas na mesma microrregião que a cidade de Satuba. Como
observado anteriormente, a singularidade dos cursos oferecidos (Técnico em Agropecuária e
Técnico em Agroindústria), somado com o fato de o Câmpus Satuba ser a única unidade da rede
federal de ensino tecnológico que oferece vagas para residentes, são alguns dos fatores que atraem
estudantes de todas as partes do estado de Alagoas.
Além da grande procura dos estudantes pelo Câmpus Satuba já no processo seletivo, como
foi possível observar nos gráficos anteriores, o estudo mostra também que o número de matrículas
na unidade jurisdicionada sofreu variação positiva na última avaliação, que aconteceu nos anos de
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2011 e 2012.
O Câmpus Satuba realizou no ano de 2011, o quantitativo de 1.460 matrículas. Já no ano de
2012, o número subiu para 1.642 matrículas realizadas. Uma variação positiva de 12,47%.
Portanto, a unidade jurisdicionada atua em um mercado aquecido, com elevado número de
clientes potenciais, pequenas variações de mercado, que podem ser facilmente mitigadas e razoável
estabilidade político-econômica.
b) Principais empresas que atuam ofertando produtos e serviços similares ao da unidade
jurisdicionada:
O Câmpus Satuba é parte integrante do Instituto Federal de Alagoas – IFAL. Após forte
processo de expansão nos últimos anos, atualmente a instituição possui 15 Câmpus localizados em
Maceió, Satuba, Palmeira dos Índios, Marechal Deodoro, Arapiraca, Maragogi, Penedo, Murici, São
Miguel dos Campos, Santana do Ipanema, Piranhas, Batalha, Rio Largo, Coruripe e Viçosa.
Analisando a distribuição dos Câmpus no mapa de Alagoas, e sabendo que grande parte dos
clientes potenciais vêm de cidades como Maceió, Pilar, Rio Largo, Capela, Mar Vermelho e São
Miguel do Campos para os cursos integrados entre 2012 e 2013, é possível concluir que os Câmpus
que oferecem produtos e serviços similares à unidade jurisdicionada e merecem destaque são:
Câmpus Maceió, Câmpus Rio Largo, Câmpus São Miguel dos Campos e o Câmpus Murici.
Sabendo que o Câmpus Satuba recebe inscrições de alunos situados nas mais diversas microrregiões
de Alagoas, é relevante considerar a atuação do Câmpus Santana do Ipanema e do Câmpus Batalha,
que oferece cursos com uma similaridade bastante elevada em relação aos oferecidos pela unidade
jurisdicionada.
c) Contextualização dos produtos e serviços ofertados pela unidade jurisdicionada em relação
ao seu ambiente de atuação:
Nota-se que os cursos oferecidos pelo Câmpus Satuba são voltados em sua essência para a
área agropecuária; o que reforça a sua origem de escola agrotécnica e mais de 103 anos de tradição
nesta área. Isso é fator positivo, pois no estado de Alagoas é bastante intensa a atividade econômica
no setor primário.
Analisando os dados dos principais produtos exportados e importados pelo estado de
Alagoas no de 2012, percebe-se que mais de 80% do valor total das exportações de alagoas se deu
pela venda do açúcar de cana. A produção de cana-de-açúcar é a sub-atividade com maior produção
no Estado. Destaca-se também a aquicultura continental, representando 11,60% do quantitativo do
Nordeste e a criação de codornas, que representou 13,38% da produção do Nordeste.
Segundo levantamento feito pela CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento) em
agosto de 2013, Alagoas tem a maior produção de açúcar de cana da região Nordeste.
Deste modo, verifica-se que a atividade agropecuária tem grande relevância no Estado de
Alagoas. O Câmpus Satuba oferece cursos que contemplam essa área e permitem aos alunos
adentrarem no mercado de trabalho como técnicos e tecnólogos bem preparados para
fortalecer/ampliar/aperfeiçoar a atividade agropecuária nas mais diversas microrregiões do Estado.
d) Ameaças e oportunidades observadas no seu ambiente de negócio:
Oportunidades
Conforme descrição no primeiro tópico sobre o comportamento e caracterização do
ambiente de atuação do IFAL, pode-se destacar o aumento do número de estudantes que saem do
ensino fundamental e estão aptos para cursarem o ensino médio;
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Processos de inovação tecnológica, inclusive no setor agropecuário, acarretando em
mudança do perfil profissional dos trabalhadores envolvidos. Tais mudanças promovem, cada vez
mais, uma demanda por mão de obra qualificada.
Aumento do investimento público em educação em relação ao Produto Interno Bruto.
Segundo informações do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira), o investimento em educação no ano de 2004, representava 4,5% do PIB; já em 2011, o
percentual aumento para 6,1% do PIB. A meta é o valor do investimento em educação subir
aumentar gradualmente até atingir o valor de 10% do PIB.
Ameaças
Expansão do Instituto Federal de Alagoas, com a possibilidade de criação de novos Câmpus
dentro do habitat do Câmpus Satuba.
e) Informações gerenciais sucintas sobre o relacionamento da unidade jurisdicionada com os
principais clientes de seus produtos e serviços:
A Gestão do Câmpus Satuba procura sempre exercer uma liderança democrática, o que
possibilita a participação de todos aqueles que estão interessados na melhoria contínua dos serviços
oferecidos no Câmpus.
A atividade-fim da unidade jurisdicionada é o ensino. Consequentemente, como já expresso
em tópicos anteriores, o cliente potencial da unidade são os alunos que estão terminando o ensino
fundamental e estarão aptos, em curto espaço de tempo, a cursarem o ensino médio.
Diante desse contexto, podemos considerar como principal cliente do Câmpus Satuba seus
atuais alunos. Nesse sentido, a gestão tem demonstrado abertura de espaço para que seus clientes
sejam ouvidos e, assim, seja possível a adoção de estratégias para atender as necessidades
apresentadas.
A unidade jurisdicionada busca a cada ação a satisfação de seus alunos. Pode-se destacar,
para exemplificação: o oferecimento gratuito de almoço para todos os alunos da unidade, bem
como, distribuição de café da manhã e jantar para os alunos que residem no Câmpus; oferecimento
gratuito de transporte para algumas cidades adjacentes, inclusive para a capital, de onde provêm boa
parte dos alunos que estudam no Campi; assistência médico-odontológica gratuita para seus
clientes; estruturação da biblioteca, que atende a demanda em três turnos e conta com mais de 3.700
títulos; estruturação da residência estudantil, com a instalação de condicionadores de ar; instalação
de condicionadores de ar nas salas de aula, onde os alunos passam boa parte do tempo na
Instituição; capacitação dos servidores do Câmpus; entre outras. Tais medidas fazem com que os
clientes-alunos possam aproveitar de forma ótima os serviços oferecidos pelo Câmpus Satuba.
A gestão da unidade jurisdicionado busca, a todo tempo, em suas ações gerenciais e tomada
de decisão, a satisfação plena de seus clientes.
f) Descrição dos riscos de mercado e as estratégias para mitigá-los:
O Câmpus Satuba tem tradição, são 103 anos de existência, e é notadamente reconhecido
dentro do seu mercado de atuação pela qualidade dos serviços de ensino oferecidos.
Por apresentar estabilidade dentro do nicho de atuação, não há riscos iminentes de mercado.
Todavia, pode-se destacar a criação de outros Câmpus do Instituto Federal de Alagoas em cidades
onde a unidade jurisdicionada exerce bastante influência de mercado. Já foram citados, em tópico
anterior, os Campi que integram o Instituto Federal de Alagoas. Há também previsão da criação de
um Campi no bairro do Benedito Bentes na cidade de Maceió. A longo-prazo tais medidas poderão
acarretar numa diminuição da demanda do Câmpus Satuba.
Medidas adotadas atualmente já mitigam tal risco. O Câmpus Satuba é a única unidade do
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Instituto Federal de Alagoas que disponibiliza vagas para estudantes residentes; atraindo, assim,
estudantes de todas as microrregiões do estado de Alagoas. O Campi oferece transporte para cidades
adjacentes, inclusive para a cidade de Maceió, o que facilita a locomoção dos estudantes que moram
nessas cidades.
A longo prazo é fundamental a criação de novos cursos e a atualização metodológica dos
cursos já existentes para que estes acompanhem as tendências de mercado, bem como, tornar-se-á
necessário, para acompanhar a necessidade do mercado de trabalho por mão de obra altamente
qualificada, a criação de mais cursos tecnológicos no Campi.
g) Principais mudanças de cenários ocorridas nos últimos exercícios:
A principal mudança de cenário ocorrida nos últimos exercícios trata-se da criação do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas, também denominado Instituto
Federal de Alagoas (IFAL), que foi criado por meio da Lei nº 11.892/2008, que estabeleceu a
implantação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, com 38 Institutos, dois
CEFET’S, uma Universidade Tecnológica e o Colégio Pedro II.
Em Alagoas, o IFAL é resultado de uma junção entre o Centro Federal de Educação
Tecnológica de Alagoas (CEFET/AL), e a Escola Agrotécnica Federal de Satuba (EAFS). O CEFET
(antes Escola Técnica Federal de Alagoas) é originário da Escola de Aprendizes e Artífices, que foi
criada em 23 de setembro de 1909 pelo presidente Nilo Peçanha, com cursos profissionalizantes,
enquanto a Agrotécnica de Satuba foi implantada em 30 de agosto de 1911, para oferta de cursos
técnicos da área agrícola.
Desta maneira, a Escola Agrotécnica Federal de Satuba (EAFS) passou, em 2008, a se
chamar Câmpus Satuba do Instituto Federal de Alagoas. Isso implicou, principalmente, em
mudança no método de gestão, redução de autonomia e descentralização de processos.
CAMPUS SANTANA DO IPANEMA
1. Caracterização e o comportamento do mercado de atuação.
Histórico A história de Santana do Ipanema conta que, no final do século XVIII, a atual
cidade não passava de um arraial, habitado por índios e mestiços. Com a chegada do padre
Francisco José Correia de Albuquerque à região (vindo de Pernambuco), os índios foram
catequizados e a primeira igreja construída.
Em 1815, os irmãos Martins e Pedro Vieira Rêgo, descendentes de portugueses e vindos da
Bahia, foram beneficiados pelo rei com uma sesmaria, instalando-se perto da Ribeira do Panema
(próxima às serras da Camonga, Caiçara e Gugy), transformando 2 suas terras em grandes fazendas
e tornando-se os primeiros colonizadores.
A freguesia data de 24 de fevereiro de 1836, sob invocação de Sant'Ana. Em 1875 passou a
ser vila, desmembrada do território de Traipu. A Lei 893, de 1921, elevou Santana à categoria de
cidade.
O município tem na fé à Nossa Senhora Santana seus maiores atrativos, onde destacam-se
como pontos para visitação os Altos da Fé e do Cruzeiro.
A Serra da Microondas e a Ponte da Barragem completam o cenário turístico da cidade. De
povo festivo e alegre, Santana do Ipanema tem como presente aos visitantes sua hospitalidade. Suas
festividades mais tradicionais são: a Emancipação Política do Município (24 de abril), os festejos
juninos, a comemoração do dia da padroeira Nossa Senhora Santana (25 de julho) e a Festa da
Juventude (realizada no primeiro Domingo anterior à festa da padroeira).
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Considerada uma das mais importantes cidades da região sertaneja de Alagoas, SANTANA
DO IPANEMA fica localizada na região do semiárido e possui uma população de aproximadamente
50.000 habitantes (IBGE, 2014).
O Produto Interno Bruto per capita a preços correntes de 2012 é de R$ 5.680,09 e sua
distribuição está demonstrada na tabela abaixo:
Tabela -11 Produto Interno Bruto

Santana do Ipanema apresenta uma renda per capta de R$ 293,85 e um IDHM de 0,591,
ocupando a 21ª posição no ranking estadual nesse indicador.
A economia gira em torno das atividades primárias, sobretudo da pecuária leiteira e de corte,
do comércio varejista e dos serviços públicos, sendo esse último o maior empregador da região.
Ocupa uma área de 438,99 Km2 e densidade demográfica de 102,39 hab/Km2 .
Tabela -12 Evolução IDHM Santana do Ipanema

Na educação, a cidade de Santana do Ipanema, conta com seis escolas de nível médio, sendo
duas de natureza jurídica privada, três pertencentes a rede estadual e uma federal (o IFAL).
Segundo o IBGE (2015), o município conta com 604 professores, sendo 95 do pré-escolar,
431 do fundamental e 78 do médio. O número total de escolas é de 110, sendo 43 de pré-escola, 61
de ensino fundamental, além das seis já mencionadas.
b) Principais empresas que atuam ofertando produtos e serviços similares ao da unidade
jurisdicionada.
Entre as instituições que ofertam o ensino médio, nenhuma, além do IFAL apresenta curso
técnico, salvo uma única escola, Escola Estadual Aloísio Ernande Brandão, que, ainda, oferece o
médio/técnico normal, formação de professores, mas que já se encontra em fase de encerramento da
oferta, segundo se pôde apurar, por falta de demanda.
As escolas privadas são: Colégio Divino Mestre e Colégio Cenecista Senhora Santana.
Dentre as públicas, as escolas Professor Mileno Ferreira da Silva e Laura Maria Chagas de Assis,
além da já mencionada Aloísio Ernande Brandão e o próprio IFAL.
c) Contextualização dos produtos e serviços ofertados pela unidade jurisdicionada em relação
ao seu ambiente de atuação.
O IFAL, Campus Santana do Ipanema, oferta os cursos abaixo listados:
Tabela -13 Cursos Ofertados Santana do Ipanema
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Esses cursos atendem a aproximadamente 330 alunos diretamente, e mais 77 concluintes e
51 vinculados, totalizando mais de 450 cidadãos.
A tabela abaixo apresenta esse quantitativo detalhadamente:
Tabela -14 Relação de alunos 2014- modalidade integrado/subsequente/total discentes

Outros cursos são ofertados em modalidades diferenciadas, como Mulheres Mil que no
município de Poço das Trincheiras conta com quatro turmas onde cento e quarenta alunas farão os

139
cursos de Costureiro Industrial do Vestuário e Artesã de Pintura em Tecido e em Santana do
Ipanema, com oito turmas, num total de duzentas e oitenta alunas que farão cinco cursos: Costureiro
Industrial do Vestuário, Confeccionador de Bolsa em Tecido, Salgueiro, Masseiro e Artesã em
Bordado à Mão.
As atividades do programa Mulheres Mil, ainda não tiveram início.
O campus aguarda o financiamento para dar partida nessas atividades.
No E-tec, contamos com cinco turmas, totalizando 250 alunos, nos cursos de Secretaria
Escolar (duas), Infraestrutura Escolar (duas) e Alimentação Escolar (uma).
Outra oportunidade oferecida pelo IFAL à comunidade é o ensino à distância, através da
Universidade Aberta do Brasil – UAB, que atualmente disponibiliza três turmas para a comunidade
local, conforme tabela abaixo:
Tabela -15 Cursos e alunos atendidos na Universidade Aberta do Brasil

Além disso, o campus conta hoje com 20 projetos de extensão e 7 projetos de pesquisa,
contemplando 37 alunos com bolsas dessas duas modalidades.
Recentemente o IFAL – Campus Santana do Ipanema recebeu uma doação de uma área para
instalação de sua escola-fazenda, denominada Fazenda Curral do Meio 1, cujas características e
demais informações são a seguir apresentadas:
Localização: Povoado Sementeira, cidade de Santana do Ipanema/AL
Área: 25,1307 ha (83,07 tarefas)
Disponibilidade hídrica: 01 poço artesiano (vazão não calculada) e Rio Ipanema (leste).
Doação:Lei nº 7.617 de 24 de Abril de 2014, publicada no D.O.E de 25 de abril de 2014, pela
SEGESP – Secretaria de Estado da Gestão Pública
Avaliado: R$ 97.029,13 (Noventa e sete mil, vinte e nove reais e treze centavos).
Responsáveis pela Implantação: Eng. Agrº. André Luiz Araújo e Silva Tec. Agrº Rafael dos santos
Balbino
Instalações futuras:
• Construção de cerca em alvenaria com perímetro total de 2.634,73 m;
• Laboratório de campo (Análise vegetal, solos, água, microbiologia e analise morfológica e
clinica animal);
• Laboratório de irrigação;
• Campos experimentais de culturas anuais e perenes;
• Salas de aulas;
• Salas da administração da fazenda;
• Implantação da estação meteorológica;
• Unidades demonstrativas de Avicultura (construção de galpões com capacidade de 500
aves), Suinocultura (construção da Pocilga com capacidade para 30 animais),
Ovinocaprinocultura (construção de aprisco e área de pastejo com capacidade para 20
animais), Bovinocultura (construção de um estábulo com capacidade de 15 animais) e
Apicultura (Colméias e pasto apícola);
• Sistema de irrigação nos setores de agricultura;
• Implantação da área de reserva ambiental (3 ha).
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4. Ameaças e Oportunidades observadas no seu ambiente de negócio.
O IFAL-Campus Santana do Ipanema passa por uma situação sui generis no contexto de seu
funcionamento, em virtude do fato de não possuir campus próprio. Hoje está alocado no campus da
Universidade Estadual de Alagoas e não são poucos os problemas enfrentados pela gestão e pela
comunidade acadêmica em virtude dessa convivência.
Todos os esforços têm sido envidados no sentido de se equacionar o problema e nossa
expectativa é de tê-la solucionado em, no máximo, noventa dias.
A prática da construção de imóveis sem registro constitui outra dificuldade já que a locação
de um prédio para funcionamento do escritório tem se mostrado muito difícil de resolver. Hoje o
escritório administrativo do IFAL – Campus Santana do Ipanema funciona em prédio alugado,
pequeno, desestruturado e desconfortável.
O fornecimento de energia elétrica é extremamente deficitário levando a perda de
equipamentos, tais como computadores, estabilizadores, impressoras, fotocopiadoras, 7 entre
outros, frequentemente. A relação entre o campus e o poder público executivo municipal é de
sofrível a inexistente.
O referido poder público é ausente e todos os órgãos que estão alocados no município
encontram as mesmas dificuldades a exemplo da Universidade Federal de Alagoas. Quanto ao
legislativo, o panorama é justo o contrário.
O legislativo municipal é presente e tem-se mostrado sensível aos problemas do Instituto,
propondo, inclusive, intervenção política a fim de ver resolvidas muitas de nossas dificuldades
administrativas.
Nossa taxa de rotatividade entre os servidores é elevada. Poucos são os professores que
iniciam e terminam o ano letivo em companhia de uma mesma turma o que faz com que a atividade
pedagógica sofra com a frequente solução de continuidade do fazer pedagógico.
O mesmo se observa quanto aos servidores Técnicos Administrativos Educacionais. Alguns,
mal tendo iniciado seu treinamento em serviço são, frequentemente, removidos para outros campi,
mais próximos da capital, o que faz com que haja a necessidade de contínua formação desses
profissionais e se verifiquem dificuldades na concretização dos projetos deste campus.
Por outro lado, observa-se a oportunidade do campus em estabelecer parcerias e convênios
tanto com municípios circunvizinhos para ampliar os polos de ensino, quanto com produtores e
empresas para expandir os estudos dos discentes (visitas técnicas, estágios). A qualificação do
quadro de servidores também é um condicionante positivo da instituição, uma vez que melhora a
qualidade do serviço oferecido, consolidando o posicionamento do Ifal na região.
Tabela-16 CAPACITAÇÃO DOCENTE – CAMPUS SANTANA DO IPANEMA

A formação dos técnicos administrativos também é necessária para aprimorar a gestão da
instituição, tornando os processos mais eficientes e amplamente acessíveis aos diversos públicos.
Tabela – 17 Números de Capacitação de servidores Técnicos do Campus Santana do Ipanema
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e) Informações gerenciais sucintas sobre o relacionamento da unidade jurisdicionada com os
principais clientes de seus produtos e serviços.
Os principais clientes da instituição são os alunos atendidos, que dispões de ensino de
qualidade. Além disso, o IFAL oferece todo apoio possível para a permanência deste, oferecendo
bolsas, material escolar e fardamento aos mais de 450 alunos vinculados.
Outra oportunidade oferecida aos alunos são as bolsas de pesquisa e extensão, que
contemplaram 07 e 30 alunos, respectivamente, no ano letivo de 2014.
Os alunos recebem ainda bolsa de assistência estudantil, tendo sido repassado o montante
superior a R$ 570 mil para 306 alunos no ano de 2014.
Apenas 16 alunos não foram contemplados, conforme informações descritas abaixo:
Tabela -18 Números de alunos contemplados com Bolsa de Assistência estudantil

Os eventos promovidos pelo instituto como visitas técnicas, a Semana de Agropecuária,
Ciência e Cultura, Jogos Internos, Semana da Consciência Negra e outros tornam a metodologia de
ensino mais atraente e didática para os discentes, além de possibilitar a apresentação dos trabalhos
científicos desenvolvidos.
Sendo o Campus Santana do Ipanema Polo Regional da Universidade à Distância – UAB,
impossível deixar de apontar os cursos de Letras e Administração ofertados neste tipo de
modalidade. Também são oferecidos, por meio da Rede E-TEC, os cursos subsequentes em
“Infraestrutura”, “Secretaria Escolar” e “Alimentação Escolar”, todos na modalidade
semipresencial, reforçando ainda mais o relacionamento da unidade jurisdicionada com a
comunidade em geral.
Dessa forma, a presença do Instituto no município é de relevante importância para o
desenvolvimento local, uma vez que constrói uma geração de cidadãos melhor preparados
tecnicamente e com uma visão mais crítica sobre seu papel social. As aulas práticas e demais
projetos de extensão apoiam os produtores locais, além de incluir os alunos nas atividades
econômicas da região.

142

f) Descrição dos riscos de mercado e as estratégias para mitigá-los.
O IFAL – Campus Santana do Ipanema padece, como já descrito anteriormente, de males
cuja imediata solução deva ser tomada a fim de tornar factível a concreção de sua missão maior,
qual seja, “Promover educação de qualidade social, pública e gratuita, fundamentada no princípio
da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, a fim de formar cidadãos críticos para o
mundo do trabalho e contribuir para o desenvolvimento sustentável”.
Nesse diapasão, a alocação desse campus em espaço próprio, cuja administração não esteja
vinculada a de nenhum outro órgão, parece ser a mais imediata carência a ser solucionada pela atual
gestão. A questão da rotatividade de servidores precisa ser revista urgentemente a fim de se
solucionar a frequente descontinuidade na oferta dos serviços pedagógicos e administrativos.
O cenário econômico nacional, a instabilidade jurídica e institucional pela qual o país vem
passando, igualmente, gera na unidade jurisdicional administrada insegurança quanto ao futuro da
Instituição. Demais, os órgãos e unidades de composição deste IFAL – Campus Santana do Ipanema
carecem de fortalecimento, se não mesmo, de composição, a fim de haver o necessário suporte
filosófico, político, administrativo e pedagógico a fim 10 de tornar possível o alcance de sua missão
institucional.
h) Principais Mudanças de Cenários ocorridas nos últimos exercícios.
Em relação ao cenário interno do Ifal – Campus Santana do Ipanema é válido destacar a
doação da escola-fazenda, ampliando as perspectivas de crescimento do instituto na região.
Ainda contribuindo para a melhoria do planejamento do campus foi realizada a revisão do
Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2014-2018, formalizando as comissões de revisão e
acompanhamento. Já no cenário externo, observou-se uma alteração significativa na relação com o
poder municipal, particularmente em relação ao Poder Legislativo, após a troca da gestão.
Além a estagnação da economia local, com a seca prolongada da região, não atraindo novos
investimentos.
CAMPUS - PALMEIRA DOS ÍNDIOS
a) Caracterização e o comportamento do mercado de atuação.
O município de Palmeira dos Índios fica localizado na microrregião de Palmeira dos índios e
na mesorregião do Agreste Alagoano, e possui uma população de aproximadamente 70.368
habitantes (Censo 2010). Com um IDHM de 0,638, número que o coloca na 6ª posição no Ranking,
em relação aos 102 outros municípios de Alagoas.
A economia gira em torno das atividades do Comércio Varejista e da área de Serviços.
O setor público é o principal empregador.
b) Principais empresas que atuam ofertando produtos e serviços similares ao da unidade
jurisdicionada.
Dos 09 estabelecimentos de ensino médio existentes no município, 04(quatro) devem ser
postos em evidência, por apresentarem uma qualidade acima da média local, tanto em termos do
ensino em si, como da estrutura disponibilizada para tal: Centro Educacional Cristo Redentor;
Complexo Educacional Agostiniano; Escola Estadual Humberto Mendes e o IFAL – Campus
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Palmeira dos Índios. Frise-se, no entanto, que nenhum dos três primeiros educandários ofertam
cursos técnicos, fato que coloca o IFAL em posição privilegiada em relação aos demais.
c) Contextualização dos produtos e serviços ofertados pela unidade jurisdicionada em relação
ao seu ambiente de atuação.
O IFAL, Campus Palmeira dos Índios, oferta Cursos Técnicos Integrados em
“Eletrotécnica”, “Edificações” e “Informática”, Subsequente em “Segurança do Trabalho”, Superior
em Tecnologia de “Sistemas Elétricos” e Bacharelado em “Engenharia Civil”.
Todos os cursos são pensados para suprir as necessidades locais e regionais em suas
respectivas áreas, tais como: indústrias, comércios, órgãos públicos e setores privados.
A principal indústria da cidade, ILPISA, absorve os formandos do curso técnico em
Eletrotécnica e Tecnólogo em Sistemas Elétricos, o Hospital Regional Santa Rita pega alunos do
curso Técnico Integrado em Informática e Técnico Subsequente em Segurança do Trabalho.
Já as construtoras que têm obras na área de construção civil absorvem os Técnicos em
Edificações, Bacharelandos em Engenharia Civil e também os Técnicos em Segurança do Trabalho,
visto que esta é uma área que está em crescimento na região.
Além do ensino, a unidade Palmeira dos Índios proporciona, aos seus clientes diretos,
atividades de pesquisa e extensão, a exemplo de eventos como visitas técnicas, pesquisas e
vivências práticas nos modernos laboratórios existentes.
Para a comunidade em geral, é possível citar a oferta de cursos por meio da Universidade
Aberta do Brasil, E-TEC e do PRONATEC, bem como projetos de extensão como: “Inclusão
Digital Através do Software Livre – Introdução ao Linx” desenvolvido em parceria com a Escola
Estadual Humberto Mendes e Programas de Extensão como: “Minha Comunidade”.
d) Ameaças e Oportunidades observadas no seu ambiente de negócio.
No ambiente externo, é importante apontar, como ameaça, o contexto político-econômico
porque vem passando o País, cujos reflexos já começam a ser notados, a exemplo da expectativa de
crescimento da economia ter sido reduzida para 0,3%, fato que pode ser observado no aperto do
orçamento governamental.
Em contrapartida, o compromisso assumido pela Presidente da República, reafirmando a
intenção de manter o incentivo ao ensino tecnológico; a evolução do IDHM de Penedo (ver quadro I
) e o indicador “Anos Esperados de Estudos” para o município, apontado pelo PNDU\IPEA (ver
Quadro II), podem ser colocados no lado das oportunidades.
Para o ambiente interno, podemos evidenciar como pontos fracos, a taxa de evasão escolar
na unidade jurisdicionada; motivada, principalmente, pela aprovação de alunos no processo seletivo
ENEM; basta colocar que essa taxa ultrapassou os 16% no ano de 2014, e a crescente taxa de
rotatividade dos servidores – técnicos e docentes.
Esses fatores podem comprometer o atingimento das metas e alcance dos objetivos
colimados. A propósito, o valor pago pelas funções gratificadas (FG) tem provocado o desestímulo
e a consequente desistência da função gratificada por alguns dos seus detentores, fato visto como
preocupante.
De outra parte, os Programas de Extensão existentes no Campus, a exemplo do PRÓ-IFAL,
a qualidade dos ambientes de laboratórios e o alto grau de capacitação dos docentes e técnicos (ver
quadros III e IV), são apenas alguns dos fatores que denotam Pontos Fortes da unidade
jurisdicionada. Basta enfatizar que 60% dos docentes possuem títulos de mestres ou doutores e 81%
dos técnicos títulos de graduação, no mínimo.
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Tabela -19 Indicadores Educacionais – Palmeira dos Índios

Tabela -20 Capacitação docentes e técnicos – Campus Palmeira dos Índios
NÍVEL

DOCENTE
(QUANTIDADE)

TÉCNICOS
(QUANTIDADE)

-

24

GRADUAÇÃO

09

12

ESPECIALIZAÇÃO

25

22

MESTRADO

34

DOUTORADO

05

01

73

59

MÉDIO

TOTAL

e) Informações gerenciais sucintas sobre o relacionamento da unidade jurisdicionada com os
principais clientes de seus produtos e serviços.
Considerando que o objetivo educacional do Instituto gira em torno dos pilares ENSINO,
PESQUISA e EXTENSÃO, entendemos por segmentar os nossos clientes em diretos,
representados pelos nossos alunos e indiretos quais sejam os pais dos discentes e a comunidade em
geral.
Com relação aos diretos, além do ensino de qualidade, com alunos beneficiados com bolsas
assistenciais; com bolsas monitorias e 12 com bolsas PIBIC e 12 com bolsas PIBID; envolvidos
diretamente em 24 projetos de pesquisa.
O relacionamento com os discentes pode ser estendido se considerarmos as bolsas
financiadas pela PETROBRAS, resultado da parceria existente entre o IFAL e aquela organização, e
eventos ocorridos anualmente como Projeto Palmeira-Paraty, Projeto Jovem Escritor, Saraus de
Poesia e Música, ações do Clube de Leitura Passarinhar.

145
Do lado dos clientes indiretos, temos 23 projetos de extensão com a participação de 46
bolsistas envolvidos.
O campus possui a prática de parceria com a SBM, ofertando o PAPMEM (Programa para
Professores de Matemática do Ensino Médio), para a Rede Estadual.
Sendo o Campus Palmeira dos Índios Polo Regional da Universidade a Distância – UAB,
impossível deixar de apontar os cursos de graduação em Letras, Biologia e Administração
Pública ofertados neste tipo de modalidade, bem como a Pós-graduação em Gestão Municipal.
Também são oferecidos, por meio da Rede E-TEC, os cursos subsequentes em
“Infraestrutura”, “Secretaria Escolar” e “Alimentação Escolar”, todos na modalidade
semipresencial, reforçando ainda mais o relacionamento da unidade jurisdicionada com a
comunidade em geral.
f) Descrição dos riscos de mercado e as estratégias para mitigá-los.
Segundo noticiário de editorial no Jornal Brasil Econômico, janeiro/2013, “ o risco para o
setor de educação não é zero, mas é pequeno e marginal”.
Na educação pública, tal afirmação poderá levar-nos à crença da inexistência de risco para a
área. Mesmo que as políticas do Governo Federal continuem estimulando o setor, por considerar
estratégico para o desenvolvimento; variáveis, muitas vezes não controláveis, poderão causar
surpresas e exigir medidas nem sempre populares. Para ilustrar a evidência, basta retomarmos o
exemplo da atual situação econômica do país, com expectativa de crescimento do PIB para somente
0,3%. Esse fato poderá proporcionar um enxugamento do orçamento do Instituto para o ano de
2015.
Nesse sentido, parece notória a necessidade da assunção, por parte do setor educacional, de
abraçar uma nova postura administrativa e estratégica, com a adoção de boas práticas de gestão e
de governança corporativa. Para dirimir os riscos, mesmo quando pouco aparentes, é necessário
maior foco em planejamento e controle.
g) Principais Mudanças de Cenários ocorridas nos últimos exercícios.
Por se tratar de uma unidade ainda incipiente, com pouco mais de 4 anos de existência, não
foi possível detectar mudanças bruscas em cenários que tenham comprometido, substancialmente,
as perspectivas do Campus nos últimos exercícios.
No entanto, é possível acenar para uma visão otimista quanto aos exercícios futuros,
compreensão essa que decorre do compromisso assumido pela Presidente Dilma Roussef, durante o
seu discurso de posse, de dar continuidade ao processo de melhoria da Educação de Ensino Médio
Tecnológico.
Podemos reforçar o otimismo com o bom relacionamento existente entre o Campus e os seus
parceiros locais, bem como pelas oportunidades e pontos fortes já mencionados neste relatório.
CAMPUS – MACEIÓ
Este relatório tem por objetivo a contextualização do ambiente em que o IFAL Campus
Maceió insere-se, de sorte a contribuir com o direcionamento das ações de gestão, no sentido de que
nosso Campus, possa alcançar seu objetivo maior – Educação de Qualidade – alicerçado pelas
premissas dos princípios da Administração Pública e da missão da Instituição, posta no PDI 20142018.
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De maneira sucinta, o documento trata de fundamentos essenciais para a boa gestão, tais
como comportamento de mercado, cenário que envolve os pontos internos e externos do campus
Maceió, no contexto do IFAL, entre outros.
Para um melhor entendimento, optou-se por apresentá-lo em forma de tópicos, adiante
descritos, A SABER: 1. Contexto sócio econômico; 2. Contextualização dos produtos e serviços
ofertados pela unidade jurisdicionada em relação ao seu ambiente deatuação/Cenário Educacional
profissionalizante 3. Ameaças e Oportunidades observadas no seu ambiente Externo e Pontos fortes
e fracos, observados em seu ambiente interno; 4. Informações gerenciais sucintas sobre o
relacionamento da unidade jurisdicionada com os principais clientesde seus produtos (Relação entre
o Ensino, a Pesquisa e a Extensão) e o Desenvolvimento infraestrutural de expansão física do
Campus Maceió.
Além de exigência legal, conforme preceitua a Decisão Normativa – TCU nº 134 de
dezembro de 2013.
Perfil do Município de Maceió, AL
Área
516,46 km²
IDHM 2010
0,721 - Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799)
População (Censo 2010)
932748 hab.
Densidade demográfica
1805,77 hab/km²
Ano de instalação
1815
Microrregião
Maceió
Mesorregião
Leste Alagoano(Fonte: Pnud, Ipea e FJP)
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Maceió é 0,721, em 2010.
O município está situado na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e
0,799).
Entre 2000 e 2010, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com
crescimento de 0,202), seguida por Longevidade e por Renda. Entre 1991 e 2000, a dimensão que
mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,094), seguida por Longevidade e por Renda.
Maceió ocupa a 1266ª posição, em 2010, em relação aos 5.565 municípios do Brasil, sendo
que 1265 (22,73%) municípios estão em situação melhor e 4.299 (77,25%) municípios estão em situação igual ou pior. Em relação aos 102 outros municípios de Alagoas, Maceió ocupa a 1ª posição,.
Entre 2000 e 2010, a população de Maceió teve uma taxa média de crescimento anual de
1,58%. Na década anterior, de 1991 a 2000, a taxa média de crescimento anual foi de 2,68%.
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No Estado, estas taxas foram de 1,01% entre 2000 e 2010 e 1,01% entre 1991 e 2000. No
país, foram de 1,01% entre 2000 e 2010 e 1,02% entre 1991 e 2000. Nas últimas duas décadas, a
taxa de urbanização cresceu 7,76%.
Geograficamente, por centenas de anos, formaram-se terrenos alagados, devido ao acúmulo
de sedimentos oriundos dos riosMundaúeParaíba do Meio.
O mar também contribuiu com sedimentos, fechando as fozes dos respectivos rios, formando assim o que hoje conhecemos por Lagoas Mundaú e Manguaba, um dos maiores complexosestuarinosdoBrasil.
Situando-se na faixa costeira do Nordeste oriental, está inserida nos domínios daMata
Atlântica. Estende-se por umaáreade aproximadamente 500km², dos quais 212km² compõem sua
áreaurbana.
A economia do município de Maceió está dividida em diversidades que acabam culminando
com setor terciário da economia do setor de serviços.
E assim podemos apontar dados IBGE que Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais (ou seja, o percentual dessa população que era economicamente ativa)
passou de 64,60% em 2000 para 66,23% em 2010.
Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação (ou seja, o percentual da população economicamente ativa que estava desocupada) passou de 22,24% em 2000 para 11,63% em 2010.
Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais, 1,53% trabalhavam no
setor agropecuário, 0,20% na indústria extrativa, 6,49% na indústria de transformação, 8,03% no setor de construção, 1,07% nos setores de utilidade pública, 19,37% no comércio e 55,78% no setor
de serviços.
Em sendo assim o papel do IFAL campus Maceió, em nosso Município, aparece como de
suma importância na formação da força de trabalho e acadêmica para o desenvolvimento do Estado,
visto que temos uma taxa de analfabetismo a vencer.
Gráfico 26 – Taxa de analfabetismo de pessoas com 10 anos ou mais - 2010

2. Contextualização dos produtos e serviços ofertados pela unidade jurisdicionada em
relação ao seu ambiente deatuação/ Cenário Educacional Profissionalizante
Seguindo o guia educacional da UNESCO (2010) para a análise da documentação legal e
normativa, julgou-se oportuna uma contextualização geral que observasse a trajetória da formação
profissional relacionada ao que atualmente constitui o Ensino Médio e a Educação Profissional
neste nível.
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Tal contextualização trouxe à luz alguns momentos de saltos qualitativos mais expressivos,
aqui denominados “momentos decisivos” nas políticas educacionais voltadas à formação
profissional. Podemos afirmar, a partir deste discurso que em Maceió a história do ensino
profissionalizante mudou vidas, construiu história s e configurou-se num marco educacional para o
este Município, dignificando nosso Estado.
Dos diversos estabelecimentos de Ensino Médio existentes no município de Maceió, o IFAL
Campus Maceió deve ser posto em evidência, por apresentar uma qualidade acima da média local,
tanto em termos do ensino em si, como da estrutura disponibilizada para tal. É o único a ofertar o
Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio, com duração de 4 anos e com um total de 9 cursos, 8
Integrados e um deles, na modalidade Subsequente, a saber:
Tabela- 21 Cursos ofertados no Campus Maceió
CURSO INTEGRADO (MÉDIO)
CURSO SUBSEQUENTE(MÉDIO)
Eletrônica
Eletrotécnica
Eletrotécnica
Mecânica
Mecânica
Química
Química
Edificações
Estradas
Informática
Design
Segurança do Trabalho
Leve-se em consideração a alta concorrência que Maceió enfrenta em seu exame de seleção
para ingresso no Ensino Básico da Instituição.
O Campus Maceió também oferece cursos superiores de tecnologia (Alimentos, Construção
de Edifícios, Design de Interiores, Gestão de Turismo e Hotelaria); bacharelado (Sistema de
Informação); e licenciaturas (Ciências Biológicas, Letras, Matemática e Química).
À distância, o campus oferece os cursos técnicos subsequentes de Infraestrutura Escolar e
Secretaria Escolar, os cursos superiores de Ciências Biológicas, Letras/Português e Administração
Pública.
Em nível de pós-graduação, são oferecidos os cursos lato sensu em Educação de Jovens e
Adultos, e em Química Tecnológica, cuja forma de acesso é o processo seletivo pelo SISU/ENEM.

Gráfico 27 – Pessoas com vínculo empregatício
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Tabela -22 -Vínculo Empregatício

O Campus Maceió possui um quadro de professores qualificados com Mestrado e
Doutorado e comporta hoje 260 professores e 122 técnicos administrativos em atividades.
Tem um quadro de, aproximadamente, 5.000 alunos e forma, anualmente, uma grande
quantidade de profissionais aptos e qualificados para o mundo do trabalho.
De sorte analisando os dados acima coletados nos quadros apresentados, Maceió responde às
demandas e corresponde ao seu papel e missão postos no PDI, 2014-2018, bem como às demandas
do mercado em se encontra inserido.
Importante salientar que esse cenário não se alterou em relação aos anos de 2011 a 2014.
No ambiente externo, é importante apontar, como ameaça o contexto político-econômico
porque vem passando o País, cujos reflexos já começam a ser notados, a exemplo da expectativa de
crescimento da economia ter sido reduzida para 0,3%, fato que pode ser observado no aperto do
orçamento governamental.
Em contrapartida, o compromisso assumido pela Presidente da República, reafirmando a
intenção de manter o incentivo ao ensino tecnológico; as oportunidades de emprego que têm
aumentado no setor da Construção Civil e de serviços, beneficiam os Cursos de Construção Civil,
Engenharias (previsão de oferta) e os cursos de Turismo, Hotelaria e Sistema de Informações.
Não obstante no ambiente externo, ainda salientamos o aumento dos convênios com
empresas e órgão do setor público, como a parceria com o Porto de Maceió e o DITEAL, tem sido
de grande vantagem para o Campus Maceió, no sentido de incentivar a prática profissional de
nossos alunos.
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Para o ambiente interno, podemos evidenciar como pontos fracos, a taxa de evasão escolar e
a alta taxa de reprovação nos primeiros anos do Ensino Integrado motivadas, principalmente, pela
defasagem de conteúdo e qualificação dos ingressantes no primeiro ano do Ensino Médio, que
necessitam de ações de reforço e suporte para dar vencimento à falta de base, para enfrentarem o
Ensino Médio. Ações que o Campus Maceió já desenvolve minimizando os desastres
acadêmicos ,mas ainda não alcançando o sucesso desejado.
Gráfico 28- Taxa de distorção idade-série no ensino Fundamental e ensino médio -2012

Outro ponto fraco é a infraestrututra de um prédio de 58 anos que nunca sofrera uma
reforma estrutural em seu todo, para dar confiança aos que estão no Campus Maceió.
Essa falha foi corrigida nos últimos três anos, com a Reforma predial completa do Prédio e
que supera as nossas expectativas.

Figura 29- Prédio antes da Reforma
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Figura 30 – Prédio após a Reforma
Porém, o número de salas de aulas é insuficiente para a demanda que possuímos e não
conseguimos dar conta da demanda dos cursos noturnos, sendo urgente a expansão física do
Campus Maceió, sob pena de não podermos crescer em oferta para novos cursos, tão almejados pela
sociedade e amparados pela decisão da comunidade do IFAL, postas no PDI 2014 -2018.
Como pontos fortes, nosso campus apresenta, de início, a maior aprovação em vestibulares
de todo o País, e em nosso Estado.
Pelo segundo ano consecutivo, consegue superar as escolas particulares e sobressair-se num
ensino que comprova a eficiência e a eficácia de nosso quadro qualificado de servidores, e das
ações de pesquisa e extensão que num tripé de comprometimento têm preparado os alunos para o
mundo do trabalho e para seguir seus estudos numa hierarquia de qualificação educacional que
pretende mudar as estatísticas de um Estado que sempre tem apresentado baixos índices de
desenvolvimento humano e educacional formal.
DADOS DO INEP CONFIRMAM SUCESSO DA REDE FEDERAL DE ENSINO
“Ensino médio -O Ideb do ensino médio se manteve em 3,7. A rede estadual – responsável por
97% das matrículas da rede pública – registrou o mesmo índice de 2011 (3,4), assim como a rede
federal (5,6). A rede privada apresentou queda, passando de 5,7 para 5,4.
O Ideb é obtido pelas notas do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e pela
taxa média de aprovação percentual.”(Acessado em 04 de março de 2015.
http://portal.inep.gov.br/visualizar/-/asset_publisher/6AhJ/content/id/139140?
p_r_p_564233524_urlTitle=ideb-indica-melhora-no-ensino-fundamental
Considerando que o objetivo educacional do Instituto Federal de Alagoas gira em torno dos
pilares ENSINO, PESQUISA e EXTENSÃO, entendemos por segmentar os nossos clientes em
diretos, representados pelos nossos alunos e indiretos quais sejam os pais dos discentes e a
comunidade em geral.
Com relação aos diretos, além do ensino de qualidade, temos 1.717 alunos beneficiados com
bolsas assistenciais, 70 alunos com bolsas monitorias.
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Este é o cenário da pesquisa atual do Campus Maceió
Projetos aprovados em execução no campus Maceió: 58: 7 projetos com recursos pagos pelo
cnpq; 51 projetos com recursos do ifal; 15 projetos PIBITI (3 cnpq e 12 ifal); 43 projetos pibic (4
cnpq e 39 ifal).
Bolsas pagas com repasse da reitoria: 51 bolsas, como tem-se 3 projetos com atividades
suspensas por falta de alunos, ultimamente, estão sendo pagos 48 bolsas. Sendo 36 bolsas nível
superior (r$ 400,00 cada) e 12 bolsas nível técnico (r$ 350,00 cada).
O campus ainda paga 16 bolsas para alunos colaboradores, sendo 6 bolsas de nível superior
e 10 bolsas de nível técnico.
O relacionamento com os discentes pode ser estendido se considerarmos as bolsas
financiadas pela PETROBRÁS, num total de 340 alunos beneficiados, resultado da parceria
existente entre o IFAL e aquela organização.
Cenário da Extensão no campus Maceió.
Do lado dos clientes indiretos, temos projetos de extensão com a participação de 57 bolsistas
envolvidos, assim destacados, conforme tabela acima.
O Campus Maceió implementou quatro cursos de Licenciaturas, desde 2010, e destes vêm
colhendo os melhores frutos.
As quatro Licenciaturas, Ciências Biológicas, Matemática, Leras e Química, têm aprovado
projetos do PIBID, junto a CAPES e CNPQ, num total de aproximadamente 300 alunos
beneficiados, desenvolvendo projetos, em Escolas Públicas do Estado de Alagoas, na capital de
Maceió.
Nos últimos anos, dois Laboratórios têm se configurado em desenvolvimento tecnológico de
pesquisa e inovação: o Laboratório De Ótica, Sensoriamento e Síntese e, no momento, a
implantação do LIFE, além do projeto NOVOS TALENTOS, que capacita alunos e professores da
Rede pública de ensino, nas áreas de Química e Matemática. Em fase de implementação, temos um
Centro Multidisciplinar de Pesquisa com Laboratório na área de Computação gráfica, robótica e
prototipagem. Este atenderá todos os Campus do IFAL.
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Tabela-23 Números de projetos e bolsistas
Coordenação de Extensão
Projetos

Bolsistas

PROPEQ

1

2

ARTIFAL

1

2

Projetos Modalidade Estudantes

8

15

Projetos Modalidade Professores

11

23

Cursos

7

15

TOTAL

28

57

Tabela 24- Atendimento aos alunos assistência Social em 2014.
PROGRAMA/SERVIÇO

QUANTIDADE DE ALUNOSATENDIDOS EM
2014

BOLSA DE ESTUDO

13

AUXÍLIO MORADIA

274

AUXÍLIO TRANSPORTE/OUTRAS NECESSIDADES

538

PIPAD

16

PROEJA

20

APOIO ÀS ATIVIDADES ESTUDANTIS( ÓCULOS CORRETIVOS)

134

AUXÍLIO PERMANÊNCIA (ALIMENTAÇÃOREFEITÓRIO)

677

Segundo noticiário de editorial no Jornal Brasil Econômico, janeiro/2013, “ o risco para o
setor de educação não é zero, mas é pequeno e marginal”.
Na educação pública, tal afirmação poderá levar-nos à crença da inexistência de risco para a
área. Mesmo que as políticas do Governo Federal continuem estimulando o setor, por considerar
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estratégico para o desenvolvimento; variáveis, muitas vezes não controláveis, poderão causar
surpresas e exigir medidas nem sempre populares.
Para ilustrar a evidência, basta retomarmos o exemplo da atual situação econômica do país,
com expectativa de crescimento do PIB para somente 0,3%. Esse fato poderá proporcionar um
enxugamento do orçamento do Instituto para o ano de 2015.
Nesse sentido, parece notória a necessidade da assunção, por parte do setor educacional, de
abraçar uma nova postura administrativa e estratégica, com a adoção de boas práticas de gestão e de
governança corporativa. Para dirimir os riscos, mesmo quando pouco aparentes, é necessário maior
foco em planejamento e controle.
Observamos que os melhores indicadores podem dar ao Campus Maceió um status de
Instituição de qualidade de ensino, como exemplos de: alto índice de aprovação no ENEM,
superando as Escolas particulares; novas parcerias com empresas a fim de ofertar estágio para a
prática profissional, ainda incipiente, mas com avanços notórios, aquisição de equipamentos para os
laboratórios, também aquém do que é necessário, mas com um investimento de milhões nestes
últimos 2 anos, e com expectativas para mais melhorias, apesar do contingenciamento do orçamento
que se desenha para 2015.
A Instituição passou por uma Reforma Predial correspondente às reformas do seu Setor
Médico, do seu Refeitório, com atendimento de 700 alunos dia, por refeição, tendendo a aumentar
para 1.100 em 2015; Reforma do seu Campo de Futebol, Recuperação do piso, das paredes e da
pintura da fachada do prédio principal e seus núcleos.
Entretanto, teve três espaços desativados por desgaste e falta de manutenção corretiva, ao
longo de seus 15 a 25 anos de construídos, já fechados por dois anos, o que vem causando um
prejuízo às boas condições de algumas aulas como é o caso de Educação Física, com Piscina e a
Quadra Multieventos, desativados desde 2012, por estarem causando risco à vida da comunidade
interna e externa.
Já o auditório não apresentava, na ocasião, SPDA e saídas de emergência; fora fechado para
reforma, prevista para encerrar até junho de 2015.
Já a piscina e a quadra estão em projetos caminhantes, apresentam uma perspectiva de
retorno de funcionamento em novembro de 2015.
No cenário externo, as boas novas é o crescente aumento de novas parcerias com empresas
públicas e privadas para que nossos alunos possam efetivar sua prática profissional e concluir,
dentro do prazo, os seus cursos Técnicos Integrados
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Reforçando o colocado no início deste trabalho, o seu objetivo não se resume, tão somente,
em atender a demanda do TCU.
Trata-se de uma ferramenta que pretende auxiliar os tomadores de decisões e proporcionar
reflexões aos que a ele tenham acesso.
Não obstante a Lei da Transparência de acesso à informação obriga o gestor a fornecer
dados e indicadores e Relatórios de sua Gestão, ainda que sucintos, no caso deste.
Há que se considerar que todas a informações deste relatório estão distribuídos, nos sites da
Pró reitorias do IFAL, nos sistemas de controle do Governo FEDERAL a saber: SIPAC, SISTEC,
SIMEC, ENTRE OUTROS A QUE O CIDADÃO TEM DIREITO.
Obsta que consideremos todas as informações e que, nesse sentido, entendemos que somente
com avanço na qualidade do ensino poderemos formar jovens preparados para nos conduzir à
sociedade da tecnologia e do conhecimento, o que será possível por meio de Planejamento e
Controle, tanto na área administrativo como na acadêmica.
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Por último, a boa gestão educacional exige uma visão de responsabilidade coletiva no
tocante ao econômico, ao ético, ao social e ao ambiental, e aos princípios da Legalidade,
Impessoalidade, moralidade, publicidade e ética e eficácia.
5. PLANEJAMENTO DA UNIDADE E RESULTADOS ALCANÇADOS
5.1 Planejamento da Unidade
Desde a transformação em Instituto Federal, o processo de elaboração do planejamento do
IFAL vem sendo continuamente aperfeiçoado, de modo a contemplar as demandas institucionais e
demandas da sociedade.
Há de se considerar que na gestão de qualquer instituição, o planejamento é uma poderosa
ferramenta, oportunizando reflexões sobre o que vem sendo feito e sobre o que ainda deve ser
realizado, na busca de equilíbrio entre meios e fins, entre recursos e objetivos, visando ao melhor
funcionamento da instituição.
Em 2014 foi elaborado o Planejamento de Desenvolvimento Institucional do IFAL para o
quadriênio 2014-2018, realizado com a contribuição de mais de 600 servidores que atuam na
Reitoria e nos câmpus e 15 mil alunos engajados, representando um intenso movimento de reflexão
e de autoavaliação de toda comunidade do IFAL.
Com a criação do IFAL em 2008 e consequente expansão do Instituto Federal, em todas as
regiões do Estado, exigiram um planejamento complexo, num processo de comprometimento,
responsabilidade e qualidade social da educação.
Para o exercício de 2014, foram estabelecidos 42 projetos que, após processo de
planejamento e estruturação, foram cadastrados e monitorados.
O Monitoramento e Controle de Metas – são atividades de apoio ao gerenciamento e
monitoramento dos Projetos estratégicos do IFAL. Seu objetivo é simplificar o gerenciamento e
monitoramento dos projetos e produtos, integrando, padronizando e sistematizando as informações,
facilitando o acompanhamento dos projetos.
Os projetos propostos estão relacionados aos objetivos estratégicos e indicadores, isto é, o
objetivo geral de um projeto proposto é um dos objetivos estratégicos que compõe o mapa
estratégico do IFAL 2014-2018.
Desta forma, o plano tático da Instituição está relacionado ao Planejamento Estratégico.
As unidades gestoras tiveram liberdade para avaliar a quantidade de projetos propostos,
considerando a relação com os objetivos estratégicos e sua capacidade de execução, tendo em vista
a equipe e os recursos envolvidos.
O monitoramento ocorria mensalmente, em reuniões com os gerentes dos projetos e
coordenadores, onde os gerentes apresentavam seus projetos informando o que havia sido realizado
no período tratado, seus resultados, quais dificuldades o projeto estava enfrentando e as
providências a serem encaminhadas.
O Mapa estratégico do IFAL 2014-2018 foi construído a partir de uma oficina de trabalho
realizada 2013, envolvendo a participação de gestores, professores, representantes de alunos,
funcionários dos campus e reitoria do IFAL.
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Figura – 31 Mapa Estratégico IFAL 2014-2018
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A partir do mapa estratégico do IFAL, foram traçados seus objetivos estratégicos, os quais,
em essência, devem concretizar as oportunidades ou criar uma rede de proteção contra as ameaças
ao IFAL.
Os objetivos estratégicos, traçados pelos servidores do instituto:
• definem o que o Ifal quer atingir, considerando todos os insumos analisados;
• expressam o que deve ser feito, refletindo as situações a serem alteradas pela implementação
de um conjunto de iniciativas, com desdobramento no território;
• expressam alvo ou ponto quantificado que a instituição pretende alcançar por meio de
esforço extra, com definição de prazo de realização e o responsável pela consecução;
• focalizam a atenção em desafios pontuais, dirigindo os esforços de toda instituição para os
resultados efetivamente de interesse;
• são desafiadores, asseguram um sentimento se superação, mas são propostos em base
realista, considerados para isso o tempo, recursos e retorno econômico-financeiro ou social.
Os objetivos estratégicos e indicadores definidos para 2014 foram:
Tabela – 25 Objetivo estratégico: Aumentar a captação de recursos próprios
1. Aumentar a captação de recursos próprios
Aumentar o percentual de participação de recursos próprios na composição do orçamento
do IFAL, tendo como referência a matriz CONIF.
Áreas de impacto
Indicadores

Políticas de Pesquisa
Políticas de Gestão
 taxa de crescimento da captação de recursos próprios
 razão de recursos próprios em relação à matriz CONIF
 proporção de recursos próprios executados.

Fonte: PDI IFAL 2014-2018

Tabela – 26 Objetivo estratégico: Difundir e implementar ações para consecução dos objetivos
expressos no mapa estratégico, por meio de planos de ação e do aperfeiçoamento dos
instrumentos de monitoramento e avaliação do alcance destes.e avaliação do alcance destes.es.
2. Difundir e implementar ações para consecução dos objetivos expressos no mapa
estratégico, por meio de planos de ação e do aperfeiçoamento dos instrumentos de
monitoramento e avaliação do alcance destes.
Implementar as ações decorrentes do mapa estratégico por meio de planos de ação táticos e
operacionais nos câmpus. Difundir as escolhas estratégicas e aperfeiçoar os instrumentos de
gestão, monitoramento e avaliação, assegurando continuidade e efetividade às ações do PDI
2014-2018.
Áreas de impacto
Indicadores

Políticas de Avaliação
Políticas de Gestão
 proporção de objetivos estratégicos alcançados
 proporção de cumprimento de metas intermediárias

Fonte: PDI IFAL 2014-2018
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Tabela – 27 Objetivo estratégico: Instituir e/ou consolidar as instâncias colegiadas.
3. Instituir e/ou consolidar as instâncias colegiadas.
Ampliar a participação da comunidade acadêmica e da sociedade na gestão do Instituto.
Área de impacto

Políticas de Gestão




Indicadores

coeficiente de instâncias colegiadas instituídas
coeficiente de atividade das instâncias colegiadas
proporção de implementação das recomendações
propostas pelas instâncias colegiadas.

Fonte: PDI IFAL 2014-2018

Tabela -28 Objetivo estratégico: Implementar sistema integrado de gestão institucionalnal.
4. Implementar sistema integrado de gestão institucional.
Garantir a integração, o funcionamento e a confiabilidade do sistema de apoio acadêmico e de
gestão, bem como a disponibilização de dados.
Área de impacto

Políticas de Gestão


Indicador

índice de satisfação dos usuários com o sistema integrado

Fonte: PDI IFAL 2014-2018

Tabela -29 Objetivo estratégico: Consolidar a expansão do IFAL para ampliar a oferta de seus
serviços.
5. Consolidar a expansão do IFAL para ampliar a oferta de seus serviços.
Ampliar a presença em outras regiões do Estado e o acesso da população à educação presencial,
garantindo a oferta de seus serviços.
Área de impacto

Indicador

Políticas de Gestão


proporção de vagas em cursos presenciais e EAD ofertadas em novos
câmpus.
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6. Adequar a infraestrutura dos câmpus para uma oferta apropriada dos cursos.
Adequar as instalações físicas – salas, laboratórios, bibliotecas, espaços para
atividades esportivas, áreas de convivência, etc – dos câmpus para garantir a
adequada execução das ações pedagógicas e as condições de acessibilidade dos
alunos e servidores.
Área de impacto

Políticas de Gestão


Indicadores

realização das demandas previstas no PDI

Fonte: PDI IFAL 2014-2018

Tabela – 31 Objetivo estratégico: Promover a formação continuada dos servidores para o alcance
dos resultados institucionais.
7. Promover a formação continuada dos servidores para o alcance dos resultados
institucionais.
Garantir as condições necessárias para o domínio de conhecimentos, habilidades e atitudes
exigidos para o bom desempenho das funções profissionais.
Área de impacto

Políticas de Gestão



Indicadores



proporção de execução do investimento em capacitação e
qualificação
proporção de servidores que participaram de cursos de
capacitação
proporção de servidores que participaram de cursos de
qualificação

Fonte: PDI IFAL 2014-2018

Tabela – 32 Objetivo estratégico: Ampliar a rede de relacionamento com comunidades ou
arranjos/grupos sociais e culturais, com vistas ao intercâmbio de experiências e ao
estabelecimento de ações de colaboração.
8. Ampliar a rede de relacionamento com comunidades ou arranjos/grupos sociais e
culturais, com vistas ao intercâmbio de experiências e ao estabelecimento de ações
de colaboração.
Ampliar o relacionamento do IFAL com atores das áreas social e cultural.
Área de impacto

Políticas de Extensão


número de pessoas beneficiadas pelas ações (eventos e
projetos) da rede.



nível de satisfação dos beneficiados em cada evento/
projeto/ ação.

Indicadores

Fonte: PDI IFAL 2014-2018
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Tabela - 33 Objetivo estratégico: Ampliar a rede de relacionamento com organizações do setor
produtivo, com vistas ao intercâmbio de experiências e ao estabelecimento de ações de
colaboração.
9. Ampliar a rede de relacionamento com organizações do setor produtivo, com
vistas ao intercâmbio de experiências e ao estabelecimento de ações de
colaboração.
Ampliar o relacionamento do IFAL com o setor produtivo.
Área de impacto

Políticas de Extensão


número de processos, produtos ou serviços gerados pelas
ações da rede.



número de pessoas beneficiadas pelas ações da rede.

Indicadores

Fonte: PDI IFAL 2014-2018

Tabela – 34 Objetivo estratégico: Ampliar a rede de relacionamento com organizações do
setor público, com vistas ao intercâmbio de experiências e o estabelecimento de ações de
colaboração.
10. Ampliar a rede de relacionamento com organizações do setor público,
com vistas ao intercâmbio de experiências e o estabelecimento de ações de
colaboração.
Ampliar o relacionamento do IFAL com o setor público.
Área de impacto

Políticas de Extensão

Indicadores

Fonte: PDI IFAL 2014-2018



número de pessoas beneficiadas pelas ações da rede.



número de processos, produtos ou serviços gerados
pelas ações da rede.
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Tabela – 35 Objetivo estratégico: Implementar ações que visem à disseminação do
associativismo e do empreendedorismo.
11. Implementar ações que visem à disseminação do associativismo e do
empreendedorismo.
Estimular a prática do associativismo, como iniciativa para a superação de dificuldades e
geração de benefícios para os seus associados, e do empreendedorismo como fator
promotor do desenvolvimento individual, econômico e social.
Áreas de impacto
Indicadores

Políticas de Pesquisa
Políticas de Extensão
 número de empreendimentos incubados graduados.
 número de empresas juniores em funcionamento.
 número de ações nas áreas de associativismo e
empreendedorismo.

Fonte: PDI IFAL 2014-2018

Tabela - 36 Objetivo estratégico: Instituir práticas e disseminar a cultura da sustentabilidade.
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12. Instituir práticas e disseminar a cultura da sustentabilidade.
Adotar práticas socioambientais responsáveis e disseminar a cultura da sustentabilidade
para a comunidade acadêmica e sociedade.
Área de impacto

Políticas de Gestão


proporção de insumos sustentáveis adquiridos



número de práticas com responsabilidade socioambiental
adotadas pelo IFAL



número de ações para disseminação das práticas
socioambientais responsáveis adotadas.

Indicadores

Fonte: PDI IFAL 2014-2018

Tabela – 37 Objetivo estratégico: Integrar as ações de ensino, pesquisa e extensão como ato
educativo e pedagógico.
13. Integrar as ações de ensino, pesquisa e extensão como ato educativo e
pedagógico.
Garantir que o princípio da indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão se expresse
pela pedagogia do diálogo por meio de práticas integradas, incluindo outros espaços
formativos, colaborando para o relacionamento entre a Instituição e a sociedade.
Área de impacto

Indicadores

Políticas de Ensino
Políticas de Pesquisa
Políticas de Extensão
 proporção de discentes envolvidos em projetos de
pesquisa e extensão.
 proporção de projetos de pesquisa que se transformam
em projetos de extensão e vice-versa.

Fonte: PDI IFAL 2014-2018

Tabela – 38 Objetivo estratégico: Assegurar aos discentes condições de permanência e conclusão
com êxito.
14. Assegurar aos discentes condições de permanência e conclusão com êxito.
Garantir a efetividade das ações do IFAL e o cumprimento de sua missão institucional.
Inclui, por exemplo, a oferta de reforço escolar para alunos com rendimento insuficiente,
a correção de fluxo – acompanhamento individualizado do aluno com rendimento escolar
defasado – e estudos de recuperação.
Políticas de Ensino
Políticas de Assistência Estudantil
 proporção de concluintes
Indicadores
 proporção de retenção
Fonte: PDI IFAL 2014-2018
Área de impacto

Tabela – 39 Objetivo estratégico: Criar condições para atender as demandas das pessoas com

necessidades específicas.
15. Criar condições para atender as demandas das pessoas com necessidades
específicas.
Criar condições físicas e pedagógicas para atender as demandas das pessoas com
necessidades específicas, entendidas como pessoas com deficiências, superdotados
/ altas habilidades e com transtornos globais do desenvolvimento.
Área de impacto

Políticas de Ensino
Políticas de Assistência Estudantil

Indicadores



proporção de matrículas de PNE



proporção de concluintes PNE

Fonte: PDI IFAL 2014-2018
Tabela – 40 Objetivo estratégico: Garantir a oferta regular de cursos na modalidade a distância.

16. Garantir a oferta regular de cursos na modalidade a distância.
Garantir a oferta de cursos na modalidade a distância
Área de impacto

Políticas de Ensino

Indicadores

Fonte: PDI IFAL 2014-2018



proporção de cursos ofertados na modalidade a
distância.



taxa de crescimento do número de matrículas em
curso a distância.

Tabela – 41 Objetivo estratégico: Incrementar o número de vagas nos cursos oferecidos pelo

IFAL, sendo parte das novas vagas destinadas a pessoas com necessidades específicas.
17. Incrementar o número de vagas nos cursos oferecidos pelo IFAL, sendo
parte das novas vagas destinadas a pessoas com necessidades específicas.
Oferecer à sociedade a garantia de acesso à educação em condições que
possibilitem o êxito escolar no tempo esperado para a sua obtenção.
Área de impacto

Políticas de Gestão

Indicadores



taxa de crescimento do número de vagas.



número de vagas ofertadas para PNE

Fonte: PDI IFAL 2014-2018

A partir da construção e validação do Mapa Estratégico do IFAL, seguiu-se a seleção e
estruturação dos Projetos Prioritários do Plano de Ação 2014, tendo como premissa a participação
da comunidade do IFAL, através de um processo colaborativo de formulação de propostas de
projetos.
Muitos projetos foram concluídos com êxito ficando alguns outros para serem concluídos
posteriormente, em virtude de adequação do ano letivo nos câmpus do IFAl, devido as paralizações
ocorridas no Instituto, mas que em breve estarão concluídos ou revistos para incorporá-los aos
projetos 2015.
Houve uma mudança de cultura dentro do IFAL, na formulação destes projetos, existe toda
uma participação da comunidade, tanto externa quanto interna, e isso contribui muito para
resultados mais alinhados aos anseios de todos e com isso continuar o processo de construção de
uma instituição forte.
5.2 Programação Orçamentária e financeira e resultados alcançados
As principais Ações Orçamentárias constantes na Lei Orçamentária Anual 2014, do Instituto
Federal de Alagoas, estavam vinculadas ao Programa 2031 - Educação Profissional e Tecnológica,
cujo objetivo é expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a oferta de cursos de educação
profissional e tecnológica, considerando os arranjos produtivos, sociais, culturais, locais e regionais,
a necessidade de ampliação das oportunidades educacionais dos trabalhadores e os interesses e
necessidades das populações do campo, indígenas, quilombolas, afrodescendentes, das mulheres de
baixa renda e das pessoas com deficiência.
O orçamento consignado nestas Ações foi executado observando os princípios da
economicidade, legalidade e eficiência, priorizando as aquisições e contratações compartilhadas
visando atender as demandas de todas as unidades administrativas da Instituição.
As despesas realizadas observaram estritamente a descrição de cada Ação Orçamentária,
quais sejam:
Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica - 20RL –
orçamento utilizado na gestão administrativa e no desenvolvimento de ações visando ao
funcionamento dos cursos; manutenção de serviços terceirizados; pagamento de serviços públicos;
da manutenção de infraestrutura física com a realização de obras de pequeno vulto que envolvam
ampliação, reforma ou adaptação e aquisição ou reposição de materiais, inclusive aquelas inerentes
às pequenas obras, observados os limites da legislação vigente; aquisição e ou reposição de acervo
bibliográfico e veículos; capacitação de pessoal; prestação de serviços à comunidade; promoção de

subsídios para estudos, análises, diagnósticos, pesquisas e publicações científicas; bem como
demais contratações necessárias ao desenvolvimento das atividades do IFAL.
Foram utilizados cerca de 77% dos R$ 72 milhões alocados nesta Ação.
Em relação a meta física estipulada, número de alunos matriculados, foi atingido pouco mais
de 93% do previsto, cerca de 14 mil alunos.
Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica
- 20RG – orçamento utilizado na construção, modernização, ampliação e reforma de bens imóveis;
aquisição e locação de imóveis, veículos, máquinas e equipamentos, mobiliários, laboratórios para
os câmpus do IFAL; Modernização tecnológica de laboratórios por meio aquisição de máquinas,
equipamentos e mobiliários visando à implementação da pesquisa aplicada, desenvolvimento
tecnológico e inovação.
Foram investidos quase R$ 11 milhões, cerca de 28%, da dotação total desta Ação
Orçamentária. Assim como na Ação Orçamentária Funcionamento de Instituições Federais de
Educação Profissional e Tecnológica, a não liberação de limites orçamentários, por parte do
Governo Federal, prejudicou a execução orçamentária da Instituição, não permitindo a utilização na
íntegra dos recursos destinados a estas Ações.
Assistência ao Estudante da Educação Profissional e Tecnológica - 2994 – orçamento
utilizado para o fornecimento de alimentação, atendimento médico-odontológico, alojamento e
transporte, dentre outras iniciativas dos programas de assistência estudantil do Instituto Federal de
Alagoas, cuja concessão é pertinente sob o aspecto legal e contribuiu para o acesso, permanência e
bom desempenho do estudante. Cerca de 91% dos recursos alocados foram utilizados para melhorar
a condição de aprendizagem dos estudantes, mais de 6.800 alunos foram beneficiados com bolsas
de permanência e auxílios-alimentação e auxílios-transporte, além dos outros benefícios, como
fornecimento de óculos corretivo, atendimento médico-odontológico, oferecidos as todos os alunos
do IFAL.
A implantação de novos câmpus, foram quatro em 2014, e o aumento do número de alunos
nos câmpus já existentes, fazem com que as despesas com o funcionamento e manutenção
aumentassem.
A contratação de serviços de pessoal terceirizado para atender às necessidades crescentes de
vigilância ostensiva, limpeza e higienização, apoio administrativo, manutenção de equipamentos e
predial, aquisição de materiais de consumo para atividades acadêmicas e administrativas,
correspondem cerca de 80% do valor alocado na Ação Orçamentária Funcionamento de Instituições
Federais de Educação Profissional e Tecnológica.
A carência de pessoal gerou maior necessidade de contratação de pessoal terceirizado, aliado
a isso, o aumento do custo dos postos terceirizados e o aumento das tarifas públicas impactaram
fortemente nas despesas da Instituição.
O processo de definição das metas para alocação e utilização dos recursos constantes da
LOA surgiu da necessidade de melhorar para a distribuição interna do orçamento.
A metodologia respeitou a indicação da Matriz CONIF, ou seja, o valor destinado a cada
câmpus, considerou o número de alunos e o custo de cada curso.
Com a participação de todos os gestores e executores foram definidos valores para atender
as demandas das políticas institucionais: ensino, pesquisa, extensão, capacitação e qualificação dos
servidores, assistência estudantil, fomento a educação a distância.
A fixação das metas físicas foram definidas pelas áreas afins de acordo com a capacidade de
atendimento as demandas institucionais e com a disponibilidade orçamentária.
Esta metodologia instrumentaliza o contínuo caminho para um orçamento verdadeiramente
participativo, buscando sempre maior eficiência e efetividade das ações desenvolvidas pelo Instituto
Federal de Alagoas.

Quadro A.5.2.3.2 Ações Subtítulos
Quadro – Ação 2994
Identificação da Ação
Código

2994 - Assistência ao Educando da Educação Profissional e
Tipo: Atividade
Tecnológica

Descrição

Fornecimento de alimentação, atendimento médico-odontológico, alojamento e transporte,
dentre outras iniciativas típicas de assistência social ao educando, cuja concessão seja
pertinente sob o aspecto legal e contribua para o bom desempenho do aluno na escola.
Suprir as necessidades básicas do educando, proporcionando condições para sua
permanência e melhor desempenho escolar.

Iniciativa

02A5 - Ampliação do acesso em cursos de educação profissional técnica de nível médio e
cursos de formação inicial e continuada, em instituições públicas e privadas de educação
profissional e tecnológica, prioritariamente para estudantes da rede pública, trabalhadores,
beneficiários dos programas federais de transferência de renda, pessoas com deficiência,
populações do campo, indígenas, quilombolas e afrodescendentes, e promoção de
condições de permanência aos estudantes.

Objetivo

Expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a oferta de
cursos de educação profissional e tecnológica,
considerando os arranjos produtivos, sociais, culturais,
locais e regionais, a necessidade de ampliação das
Código: 0582
oportunidades educacionais dos trabalhadores e os
interesses e necessidades das populações do campo,
indígenas, quilombolas, afrodescendentes, das mulheres de
baixa renda e das pessoas com deficiência.

Programa

Educação Profissional
Tecnológica

Unidade Orçamentária

26402 – Instituto Federal de Alagoas

Ação Prioritária

( ) Sim

e

( x )Não

Código: 2031

Caso positivo: (

Tipo: Temático

)PAC

(

) Brasil sem Miséria

Lei Orçamentária Anual – 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Nº do subtítulo/
Localizador

0027 – Alagoas

Dotação
Inicial

Despesa
Final

8.375.604,00

Empenhada

8.375.604,00

7.614.925,53

Liquidada
7.193.293,70

Paga
6.794.234,22

Restos a Pagar inscritos 2014
Não
Processados
Processados
399.059,48

421.631,83

Execução Física da Ação - Metas
Nº do subtítulo/
Localizador
0027 – Alagoas

Descrição da meta
Benefício Concedido

Montante

Unidade de
medida

Previsto

Reprogramado (*)

Realizado

Unidade

139.580

9.970

6.807

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Nº do subtítulo/
Localizador
0027 – Alagoas

Execução Orçamentária e Financeira
Valor em
01/01/2014
422.513,70

Valor
Liquidado

Valor
Cancelado
390.591,01

Execução Física - Metas
Unidade de
Descrição da Meta
medida
Benefício Concedido
Unidade

Realizada
6.807

Descrição

Gestão administrativa, financeira e técnica, e desenvolvimento de ações visando ao funcionamento
dos cursos de Instituições Federais de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e das escolas
técnicas vinculadas às universidades federais; manutenção de serviços terceirizados; pagamento de
serviços públicos; pagamento de contribuições e anuidades a organismos nacionais e internacionais;
manutenção de infraestrutura física por meio de obras de pequeno vulto que envolvam ampliação,
reforma ou adaptação e aquisição ou reposição de materiais, inclusive aquelas inerentes às pequenas
obras, observados os limites da legislação vigente; aquisição e ou reposição de acervo bibliográfico e
veículos; capacitação de recursos humanos; prestação de serviços à comunidade; promoção de
subsídios para estudos, análises, diagnósticos, pesquisas e publicações científicas; bem como
demais contratações necessárias ao desenvolvimento de suas atividades.

Iniciativa

02A0 - Expansão , reestruturação e funcionamento da Rede Federal de Educação Profissional e
Tecnológica para ampliação do acesso, interiorização e diversificação da oferta, promovendo a
inclusão, equidade, acessibilidade e permanência do estudante.

Objetivo

Expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a oferta de cursos de
educação profissional e tecnológica, considerando os arranjos
produtivos, sociais, culturais, locais e regionais, a necessidade de
ampliação das oportunidades educacionais dos trabalhadores e os Código: 0582
interesses e necessidades das populações do campo, indígenas,
quilombolas, afrodescendentes, das mulheres de baixa renda e das
pessoas com deficiência.

Programa

Educação
Profissional
Tecnológica

Unidade Orçamentária

26402 – Instituto Federal de Alagoas

Ação Prioritária

( ) Sim

e

( x )Não

Código: 2031

Caso positivo: (

Tipo: Temático

)PAC

(

) Brasil sem Miséria

Lei Orçamentária Anual – 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Nº do subtítulo/
Localizador
0027 – Alagoas

Dotação
Inicial

Despesa
Final

60.498.535,00

72.773.548,00

Empenhada

Liquidada

54.849.429,86

40.366.113,38

Paga
36.944.321,20

Restos a Pagar inscritos 2014
Não
Processados
Processados
3.421.792,18

14.483.316,48

Execução Física da Ação - Metas
Nº do subtítulo/
Localizador
0027 – Alagoas

Descrição da meta
Estudante Matriculado

Montante

Unidade de
medida

Previsto

Reprogramado (*)

Realizado

Unidade

15.190

15.190

17.020

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Nº do subtítulo/
Localizador
0027 – Alagoas

Execução Orçamentária e Financeira
Valor em
01/01/2014

Valor
Liquidado

21.785.941,07

12.998.514,20

Valor
Cancelado
-

Execução Física - Metas
Unidade de
Descrição da Meta
medida
Unidade
Estudante Matriculado

Realizada
17.020

Quadro – Ação 20RJ
Identificação da Ação
Código

20RJ - Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada
Tipo: Atividade
para a Educação Básica

Descrição

Incentivo e promoção da formação inicial e continuada para a Educação Básica nas
modalidades presencial e a distância; desenvolvimento de programas, cursos, pesquisas,
estudos, projetos, avaliações, mobilidade nacional e internacional de profissionais do
magistério e de estudantes de nível superior, por meio de apoio técnico, pedagógico e
financeiro, inclusive ao sistema Universidade Aberta do Brasil UAB, visando à melhoria da
qualidade do ensino, considerando programas específicos para população indígena, do
campo e quilombola; a formação para a docência intercultural; o ensino da história e cultura
indígena, afro-brasileira e africana; o atendimento educacional especializado; a educação
de jovens e adultos; a educação em direitos humanos; a sustentabilidade socioambiental;
as relações étnico-raciais e de gênero; a diversidade sexual; e a política da educação
especial na perspectiva da educação inclusiva.

Iniciativa

02BQ - Consolidação da política nacional de formação, promovendo a formação inicial e
continuada de profissionais da educação básica com apoio técnico, financeiro e
pedagógico, nas modalidades presencial e a distância, considerando programas
específicos, como para professores indígenas, do campo e quilombolas, a formação para a
docência intercultural, a educação bilíngue, o ensino da história e cultura indígena,
afrobrasileira e africana, o atendimento educacional especializado, a educação em tempo
integral, a educação de jovens e adultos, a educação em direitos humanos, a
sustentabilidade socioambiental, as relações etnicorraciais, de gênero, diversidade sexual e
direitos da criança e do adolescente.

Objetivo

Promover, em articulação com os sistemas de ensino
estaduais e municipais, a valorização dos profissionais da
educação, apoiando e estimulando a formação inicial e
Código: 0597
continuada, a estruturação de planos de carreira e
remuneração, a atenção à saúde e à integridade e as relações
democráticas de trabalho.

Programa

Educação Básica

Unidade Orçamentária

26402 – Instituto Federal de Alagoas

Ação Prioritária

( ) Sim

Código: 2030

( x )Não

Caso positivo: (

Tipo:

)PAC

(

) Brasil sem Miséria

Lei Orçamentária Anual – 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Nº do subtítulo/
Localizador
0027 – Alagoas

Dotação
Inicial

Despesa
Final

51.000,00

Empenhada

51.000,00

14.793,10

Liquidada
14.793,10

Paga

Restos a Pagar inscritos 2014
Não
Processados
Processados

14.793,10

0,00

0,00

Execução Física da Ação - Metas
Nº do subtítulo/
Localizador
0027 – Alagoas

Descrição da meta
Pessoa Beneficiada

Montante

Unidade de
medida

Previsto

Reprogramado (*)

Realizado

Unidade

75

0

0

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Nº do subtítulo/
Localizador
0027 – Alagoas

Execução Orçamentária e Financeira
Valor em
01/01/2014
188.300,88

Valor
Liquidado
20.135,71

Valor
Cancelado
12.084,38

Execução Física - Metas
Unidade de
Descrição da Meta
medida
Pessoa Beneficiada
Unidade

Realizada
-

Quadro – Ação 20RG
Identificação da Ação
Código

20RG - Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de
Tipo: Atividade
Educação Profissional e Tecnológica

Descrição

Construção, modernização, ampliação e reforma de bens imóveis; aquisição e locação de imóveis,
veículos, máquinas e equipamentos, mobiliários, laboratórios para as Instituições da Rede Federal
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica; Modernização tecnológica de laboratórios por
meio aquisição de máquinas, equipamentos e mobiliários visando à implementação da pesquisa
aplicada, desenvolvimento tecnológico e inovação.

Iniciativa

02A0 - Expansão , reestruturação e funcionamento da Rede Federal de Educação Profissional e
Tecnológica para ampliação do acesso, interiorização e diversificação da oferta, promovendo a
inclusão, equidade, acessibilidade e permanência do estudante.

Objetivo

Expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a oferta de cursos de
educação profissional e tecnológica, considerando os arranjos
produtivos, sociais, culturais, locais e regionais, a necessidade de
ampliação das oportunidades educacionais dos trabalhadores e os Código: 0582
interesses e necessidades das populações do campo, indígenas,
quilombolas, afrodescendentes, das mulheres de baixa renda e das
pessoas com deficiência.

Programa

Educação
Tecnológica

Unidade Orçamentária

26402 – Instituto Federal de Alagoas

Ação Prioritária

( ) Sim

Profissional

e

( x )Não

Código: 2031

Tipo: Temático

Caso positivo: ( )PAC

( ) Brasil sem Miséria

Lei Orçamentária Anual – 2014
Execução Orçamentária e Financeira
Nº do subtítulo/
Localizador
0027 – Alagoas

Dotação
Inicial

Despesa
Final

37.222.200,00

Empenhada

40.337.351,00

10.966.292,87

Liquidada
3.294.886,64

Restos a Pagar inscritos 2014
Não
Paga
Processados
Processados
48.153,59 7.671.406,23
3.246.733,05

Execução Física da Ação - Metas
Nº do subtítulo/
Localizador

Descrição da meta

0027 – Alagoas Projeto Viabilizado

Montante

Unidade de
medida

Previsto

Reprogramado (*)

Realizado

Unidade

16

16

16

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Nº do subtítulo/
Localizador
0027 – Alagoas

Execução Orçamentária e Financeira
Valor em
Valor
Valor Cancelado
01/01/2014
Liquidado
13.752.446,24
8.448.891,37

Execução Física - Metas
Unidade de
Descrição da Meta
medida
Projeto Viabilizado
Unidade

Realizada
16
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5.3 Informações sobre outros resultados da gestão
O plano de ação de 2014, desenvolvido durante o primeiro ano de vigência do novo PDI do
IFAL, foi confeccionado seguindo os princípios da gestão democrática e participativa com o
envolvimento de representantes docentes e técnicos administrativos numa oficina de planejamento
realizada no mês de novembro de 2013 nas dependências do Câmpus Piranhas, localizado no alto
sertão Alagoano.
A gestão do IFAL pauta suas ações e decisões sempre se balizando em dois referenciais
maiores. Primeiro, o PDI 2014/2018, um plano dinâmico e participativo, que reflete o resultado de
discussões coletivas dos diversos segmentos da comunidade, que o construiu com o propósito
precípuo de promover as mudanças requeridas nos cenários interno e externo, e o segundo
referencial, nas políticas públicas emanadas pelo MEC/SETEC.
Assim, decisões voltadas para o alcance dos objetivos estratégicos da instituição, priorizados
em seu PDI, deram-se, em 2014, por desdobramento das ações contidas nos mesmos, por meio do
instrumento de planejamento institucional de curto prazo denominado Plano Anual de Ação - PAA,
visando a uma distribuição e aplicação mais satisfatória dos recursos disponíveis, a partir da adoção
de critérios mais seletivos para identificação das demandas existentes.
Os resultados alcançados pela execução das ações planejadas no ano de 2014, bem como
considerações para o não alcance ou a não execução da ação planejada, são apresentados no
Portfólio de Projetos IFAL 2014 que segue:
Tabela 42- Projeto Implantação Sistema SIG
Projeto

Implantação dos sistemas SIG

Objetivo do Mapa Estratégico

Implementar sistema integrado de gestão institucional

Objetivo Geral

Implantação dos módulos dos Sistemas SIG – SIPAC, SIGRH e SIGAA – suprindo assim
as demandas do Instituto por sistemas informatizados acadêmicos e administrativos, em
um único ambiente totalmente integrado.

Resultados

Observações

Implantação
SIPAC:

dos

módulos

do

Os módulos Orçamento, Transportes e Registro de Preços tiveram seu cronograma de
implantação alterado para o primeiro trimestre de 2015 devido as dependências
encontradas com os demais módulos.
Os módulos não implantados estão em processo de homologação com previsão de
entrega para o primeiro semestre de 2015

do

Problemas na implantação dos módulos Plano de Saúde e Serviços e Auxílios atrasaram a
implantação dos módulos Aposentadoria e Atendimento ao Servidor.
Os módulos não implantados estão em processo de homologação com previsão de
entrega para o primeiro semestre de 2015.

 Patrimônio
 Compras e Licitações
Implantação
SIGRH:

dos

módulos

 Planos de Saúde
 Serviços e Auxílios
Implantação
SIGAA:
 Graduação
 Médio

dos

módulos

do
Os módulos: Assistência ao Educando, Biblioteca, Avaliação Institucional, EAD e
Extensão, possuem dependências com os módulos de Graduação e Médio. Os problemas
encontrados na implantação destes obrigaram a alteração do cronograma de implantação.
Os módulos não implantados estão em processo de homologação com previsão de
entrega para o primeiro semestre de 2015.
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Tabela 43-Projeto Fortalecimento da Comunicação Social e Eventos do IFAL
Projeto

Fortalecimento da Comunicação Social e Eventos do IFAL

Objetivo do Mapa Estratégico

Ampliar a rede de relacionamento com comunidades ou arranjos / grupos sociais e
culturais.

Objetivo Geral

Fortalecer a política de comunicação do Instituto Federal de Alagoas, por intermédio de
ações que busquem consolidar uma identidade da instituição como referência de ensino
no âmbito da educação profissional.

Resultados
PRODUTOS GRÁFICOS
Produção de informativo – Reitoria em Foco informativo foi finalizado em dezembro de 2014 e entra em circulação em
fevereiro de 2015.
Folheteria Institucional – Foram produzidos folders sobre a Reitoria e os Câmpus do Ifal e distribuídos durante o II CAIITE. O
DCE produziu ainda catálogo com informações institucionais, o qual foi distribuído com dirigentes de universidades dos Estados
Unidos e do Canadá visitadas pela missão do Ifal e do IFS.
Manual de Comunicação on-line – Com informações sobre o uso responsável do Portal do Ifal e das redes sociais vinculadas à
instituição de ensino. Lançamento previsto para março 2015.
PRODUTOS ELETRÔNICOS
Clipping – Por meio da Coordenação de Comunicação Social e Marketing do DCE/Ifal foram catalogadas todas as informações
veiculadas na mídia impressa e eletrônica de Alagoas, além de arquivo em vídeo das principais entrevistas concedidas por
dirigentes do instituto a emissoras de televisão.
Portal Ifal – melhor disciplinamento das informações contidas no portal e dos produtos de comunicação visual contido nos sites.
Redes sociais – O crescimento da interação com o público interno fez o Ifal expandir sua atuação nas redes sociais. Assim, além
do Facebook, a instituição dispõe de páginas oficiais no Twitter, Google + e Youtube (denominado Canal Ifal), neste último, estão
armazenados todos os vídeos relativos ao instituto.
COMUNICAÇÃO INTERNA
Via Rede – informativo enviado com regularidade ao público interno no final de semana via e-mail.
Comemorações: atividades relativas aos festejos de datas festivas (Natal, São João, Páscoa, Dia de Ação de Graças, Dia do
Servidor Público) têm envolvidos servidores da Reitoria.
Calendário Anual de Eventos – o calendário foi concluído em 2014 e mapeia todos os eventos que serão realizados pelos
câmpus e pró-reitoria do Ifal.
Terceirização de Eventos – contratação de empresa para produção de eventos do Ifal em andamento, com ação prevista para
2015.
AÇÃO PUBLICITÁRIA
Sistema de identidade e Comunicação Visual – Contratação de empresa para produzir manual de padronização da comunicação
visual. A ação está prevista para o primeiro semestre de 2015.
RELAÇÕES PÚBLICAS
Aperfeiçoamento em Cerimonial – Capacitação dos servidores do Departamento de Comunicação e Eventos em cerimonial
público e que resultará na multiplicação da ação a servidores dos câmpus em 2015.
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Tabela 44-Política Institucional de Capacitação
Projeto

Política Institucional de Capacitação

Objetivo do Mapa Estratégico

Promover a Formação Continuada dos Servidores para o alcance dos Resultados
Institucionais

Objetivo Geral

Criar uma Política de Capacitação no IFAL.

Resultados
Foram realizados 13 cursos in company, 85 cursos externos e 12 cursos EAD.
Foram capacitados no ano de 2014, 884 servidores.

Tabela 45- Projeto Qualivida IFAL
Projeto

Qualivida IFAL – Política de Qualidade de Vida no Trabalho para os Servidores do
IFAL

Objetivo do Mapa Estratégico

Promover a Formação Continuada dos Servidores para o alcance dos Resultados
Institucionais

Objetivo Geral

Implantar a Política de Qualidade de Vida no Trabalho no IFAL de acordo com o que
rege Norma Operacional de Saúde do Servidor - NOSS (Portaria Normativa SRH nº 3
de 7 de maio de 2010).

Resultados

Observações

Através do projeto Qualivida IFAL, foram alcançados em 2014 os seguintes
resultados:
- Realização de 01 (um) evento de Circuito Saúde realizado nas 12 (doze) unidades
do IFAL;
- Realização 01 (um) evento do Dia do Servidor realizado em outubro de 2013;
- Realização de 06 (seis) eventos - cafés da manhã e chás da tarde - do Projeto Piloto,
na Reitoria.
- Realização de 02 (duas) oficinas de sensibilização sobre saúde e
- Brigada de emergência implantada na Reitoria;
- Realização de Investigação das práticas de QVT desenvolvidas nos câmpus de
forma individual;
- Elaboração da Proposta de QVT do IFAL;
- Realização da enquete com os servidores sobre a participação, satisfação e
sugestões acerca do café institucional.

De forma geral, as atividades executadas
correspondem às planejadas. Com
exceção da formação da comissão de
Organização por Local de Trabalho
(OLT) e da elaboração dos mapas de
risco dos ambientes de trabalho, todas as
outras atividades foram desenvolvidas.
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Tabela 46- Projeto Anuário Estatístico do IFAL
Anuário Estatístico do IFAL

Projeto
Objetivo do Mapa Estratégico

Ampliar a rede de relacionamento com organizações do setor produtivo.

Objetivo Geral

Propiciar mais uma ferramenta de apoio aos gestores e servidores para conhecimento do
comportamento da instituição ao longo do tempo na construção de relatórios e análises.

Resultados

Observações

Anuário Estatístico do IFAL com dados referentes a 2013 foi
confeccionado e publicado na página do IFAL

Cada ano será publicado novo anuário

Tabela 47- Projeto PDI: monitoramento e avaliação
Projeto

PDI: Monitoramento e Avaliação

Objetivo do Mapa Estratégico

Difundir e implementar ações para consecução dos objetivos expressos no Mapa
Estratégico
Acompanhar a execução dos Projetos aprovados para o ano de 2014, com vistas aos
objetivos estratégicos do IFAL.

Objetivo Geral

Resultados
Foram realizadas reuniões mensais com os gestores dos projetos estratégicos para acompanhamento das ações desenvolvidas ao
longo do ano de 2014.
O PDI, volume impresso, foi enviado para os câmpus do IFAL para conhecimento e acompanhamento pelos servidores e alunos.
Também foi realizada ampla divulgação no site eletrônico da instituição.

Tabela 48- Projeto Obras de Reestruturação e expansão dos Campus
Projeto

Obras de Reestruturação e Expansão dos Câmpus

Objetivo do Mapa Estratégico

Adequar a infraestrutura dos câmpus para uma oferta apropriada dos cursos

Objetivo Geral

Promover condições adequadas de infraestrutura para o funcionamento às unidades
existentes do IFAL e para a consolidação do processo de expansão, através da construção
de novos ambientes nestas unidades e de novos câmpus.
Subprojeto 1: Contratação de empresa para elaboração de projetos

Resultados
Projeto de construção de laboratórios multidisciplinares –
Campus Marechal Deodoro.

Observações
O processo está na coordenação do Campus Marechal para
preparar o lançamento da licitação. Processo paralisado para
atualização do termo de referência.

Projeto de construção sala de aula e laboratórios do curso

Processo finalizado, aguardando especificações dos equipamentos
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Projeto

Obras de Reestruturação e Expansão dos Câmpus

de Aquicultura (processamento de pescados, patologias
de espécies aquáticas e limnologia) – Campus Penedo.

para o detalhamento do layout. Esperando atualização do termo de
referência.

Projeto padrão do Campus Batalha.

Definição do programa de necessidades. Processo iniciado,
esperando cotação de preço.

Projeto padrão de construção de complexo esportivo
(piscina, ginásio poliesportivo, campo de futebol e pista
de atletismo).

Utilizar como padrão o complexo esportivo do Campus Batalha.

Subprojeto 2: Projetos próprios
Adequação do projeto de combate a incêndio e pânico e
SPDA – Campus Murici.

Ajustando pendências de projeto para aprovação do bombeiro, sem
seguida deverá ser entregue à fiscalização para execução.

Adequação do projeto de combate a incêndio e pânico e
SPDA – Campus Santana do Ipanema.

Ajustando pendências de projeto para aprovação do bombeiro, sem
seguida deverá ser entregue à fiscalização para execução.

Adequação do projeto de combate a incêndio e pânico e
SPDA – Campus União dos Palmares.

Ajustando pendências de projeto para aprovação do bombeiro, sem
seguida deverá ser colocado no orçamento para licitar.

Projeto de combate a incêndio e pânico e SPDA –
Campus Palmeira dos Índios.

Ajustando pendências de projeto para aprovação do bombeiro, sem
seguida deverá ser elaborado processo para contratação de
empresas para execução da obra.

Projeto de implantação – Campus Rio Largo.

Projeto implantado no terreno que supostamente vai abrigar o
Campus. Esperando definição do terreno.

Reforma portaria – Campus Marechal Deodoro.

Finalizando o orçamento e projeto estrutural.

Reforma dos banheiros e refeitório – Campus Marechal
Deodoro.

Relançamento de edital. Sessão de habilitação dia 14/04/2014.

Reforma refeitório – Campus Satuba.

Relançamento de edital. Sessão de habilitação dia 16/04/2014.

Reforma/ adequação do departamento de ensino, apoio
acadêmico, pedagógico, estágio, egressos e reprografia –
Campus Satuba.

O arquitetônico está pronto, falta projetos complementares e
orçamento.

Projeto de construção de muro em torno do terreno –
Campus Arapiraca.

Foi feito termo de referência para contratar empresa para executar
obra. Está no campus para licitar.

Projeto de reforma e adequação – Campus Viçosa.

O arquitetônico está pronto, falta projetos complementares e
orçamento.

Reforma portaria – Campus Satuba.

O arquitetônico está pronto, falta projetos complementares e
orçamento.

Projeto de adequação de laboratórios especiais de
Arapiraca, Maragogi, Murici.

Esperando elaboração dos projetos complementares de elétrica e
hidrossanitário.

Projeto de reforma e adequação dos vestiários – Campus
Piranhas.

O arquitetônico está pronto, em elaboração
hidrossanitário e na pendência do projeto elétrico.

o

projeto

Subprojeto 3: Contratação e acompanhamento de obras
Construção campus Maragogi.

Em andamento.

Construção campus São Miguel dos Campos.

Em andamento.

Construção campus Arapiraca.

Em andamento

Construção campus Santana do Ipanema.

Em andamento.

Construção campus Murici.

Em andamento. Previsão de entrega da obra final de maio de 2015.

Elevação do muro – Campus Marechal Deodoro.

Assinatura do contrato. No prazo de início da obra.
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Projeto

Obras de Reestruturação e Expansão dos Câmpus

Construção das Salas de aula Marechal Deodoro.

Obra em andamento, previsão de conclusão em julho de 2015.

Reforma banheiros, vestiários e copa – Campus Palmeira
dos Índios.

Obra iniciada (em andamento).

Projeto de construção campus Coruripe.

Assinatura do contrato. Previsão de início da obra 23 de março de
2015.

Tabela 49- Plano de Gestão e logística Sustentável do IFAL
Projeto

Plano de Gestão de Logística Sustentável do Instituto Federal de Alagoas – IFAL

Objetivo do Mapa Estratégico

Instituir práticas e disseminar a cultura da sustentabilidade

Objetivo Geral

Elaborar e implementar o Plano de Gestão de Logística Sustentável – PLS do IFAL,
visando a melhoria da qualidade do gasto e redução do desperdício, aumento da
eficiência dos recursos utilizados, a redução dos impactos sociais e ambientais e a
promoção da qualidade de vida.

Resultados
O Plano de Logística Sustentável é um documento instituído pelo Decreto nº 7.746/2012 e que estabelece ações de
sustentabilidade e racionalização do gasto público nos órgãos. Devido a sua grande abrangência, pois envolve, dentre outras
ações uma mudança de comportamento de todo o IFAL, o referido projeto, ainda se encontra em fase de estruturação. Em 2014,
apesar de incipiente, os processos de contratação de bens e serviços, têm tido um olhar para os insumos sustentáveis.
Percebendo-se a dimensão do projeto, e aos outros pontos, número de práticas com responsabilidade socioambiental adotadas
pelo IFAL, e ao número de ações de disseminação de práticas socioambientais responsáveis adotadas, a PROAD, verificou ser
fundamental um treinamento às comissões, central e locais, para isso, introduziu no Plano de Capacitação 2015, um curso In
Company, buscando assim um avanço nos trabalhos que serão desenvolvidos no âmbito do IFAL que tem como objetivo
capacitar os servidores para tratarem da implantação do Plano Gestão de Logística Sustentável.
O PLS é um documento instituído pelo Decreto nº 7.746/2012 e que estabelece ações de sustentabilidade e racionalização de
gasto público nos órgãos.

Tabela 50- Projeto Ação, cidadania e Assistência Estudantil
Projeto

Ação, Cidadania e Assistência Estudantil.

Objetivo do Mapa Estratégico

Assegurar aos discentes condições de permanência e conclusão com êxito.

Objetivo Geral

Oferecer programas e serviços de assistência estudantil que propiciem a permanência e
conclusão de curso com qualidade.

Resultados

Observações

Foi promovida uma reflexão sobre a
importância da atuação
interdisciplinar por meio da
realização do I Encontro Nordestino
de Assistência Estudantil dos
Institutos Federais.

Apesar das orientações prestadas para se buscar uma atuação interdisciplinar,
constatamos que nos câmpus não há uma atuação interdisciplinar, apenas algumas áreas
conseguem trabalhar de forma integrada, mas isso também não ocorre de forma
sistemática nos câmpus.
A ampliação do quadro de profissionais vinculados à AE não foi possível porque não
houve liberação de código de vagas.
Os câmpus que estão em sedes provisórias não possuem espaços físicos que garantam o
sigilo dos atendimentos aos usuários.

Criação de comissão para avaliar
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Projeto

Ação, Cidadania e Assistência Estudantil.

infraestrutura existente dos
restaurantes.
Elaboração dos projetos de reforma
dos Câmpus Satuba, Marechal
Deodoro e Penedo.

Os projetos para execução das obras dos restaurantes foram feitos, mas não foram
executados, as reformas previstas para os Câmpus Satuba, Marechal Deodoro e Penedo
não foram possíveis em 2014.

Alguns câmpus conseguiram
realizar ações socioeducativas.
Realizamos as reuniões do Fórum
Permanente de Assistência
Estudantil e I Encontro Nordestino
de Assistência Estudantil dos
Institutos Federais.

Os câmpus não realizaram a integração das ações socioeducativas ao calendário
acadêmico por falta de planejamento

Foram realizados acompanhamentos
multidisciplinares na vida escolar do
aluno.
Implantado o Programa de Apoio ao
Intercâmbio e à Mobilidade e o
Programa de Incentivo às Práticas
Artísticas e Desportivas.

A falta de integração das ações teve como consequência a não realização do
acompanhamento interdisciplinar.

Tabela 51- Projeto Avaliação das Práticas Docentes
Projeto

Avaliação das Práticas Docentes

Objetivo do Mapa Estratégico

Promover a formação continuada dos servidores para o alcance dos resultados
institucionais

Objetivo Geral

Diagnosticar os avanços e as dificuldades do processo de ensino e aprendizagem,
buscando redimensionar e ressignificar as práticas pedagógicas dos docentes no IFAL,
possibilitando, assim, a elevação do índice de permanência e êxito dos seus educandos.

Resultados

Observações

Projeto não realizado.

Entendimento de que se trata de uma ação rotineira.
Priorização dos eventos de formação pedagógica para professores recém empossados.
A ação de socialização e disseminação das práticas pedagógicas exitosas será
incorporada nos eventos pedagógicos que a PROEN promoverá a partir de 2015.

Tabela 52- Implantação de Novos Cursos
Projeto

Implantação de Novos Cursos

Objetivo do Mapa Estratégico

Consolidar a expansão do IFAL para ampliar a oferta de seus serviços

Objetivo Geral

Criar/implantar novos cursos no IFAL em atendimento a sua missão e objetivos
estratégicos postos no PDI 2014-2018.

Resultados
- Constituição das comissões locais nos Campus Viçosa,
Coruripe, Rio Largo e Batalha;

Observações
Projetos devolvidos pelo CEPE para realização de ajustes.
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- Estudo/pesquisa para elaboração dos projetos ados
cursos seguindo a orientação normativa PROEN nº 2;
- Elaboração dos projetos dos cursos, em reuniões
sistemáticas com as comissões dos constituídas;
- Análise/avaliação dos projetos junto a PROEN
- Encaminhamento ao CEPE.
Elaboração de 70% dos projetos previstos para 2014.

Os projetos dos cursos que não foram elaborados estão sob
análise da viabilidade de implantação em virtude das mudanças
no cenário sócio-econômico em algumas das regiões onde os
cursos seriam implantados e não conclusão das instalações
necessárias para os novos cursos.

Tabela 53- Criação dos Colegiados /Conselhos
Projeto
Objetivo do Mapa Estratégico

Objetivo Geral

Criação dos Colegiados de Cursos Técnicos no Âmbito do Instituto Federal de Alagoas IFAL
Instituir e/ou criar as instâncias colegiadas
Criar colegiados de cursos técnicos como instâncias consultivas, deliberativas,
fiscalizadoras, mobilizadoras e executoras para reflexão das questões institucionais nos
âmbitos administrativo, financeiro e pedagógico, assegurando a participação dos diversos
segmentos da instituição como forma de reorientação de rumos e ações na tomada de
decisões.

Resultados
Elaboração
da
minuta
do
regulamento para a criação e o
funcionamento dos Colegiados de
cursos técnicos

Observações
Os colegiados ainda não foram constituídos, em função de algumas questões necessitam
ser rediscutidas pela comissão, antes da socialização da minuta para contribuições da
comunidade acadêmica.
- Minuta em discussão para posterior envio aos Diretores de Ensino, que providenciarão a
socialização junto à comunidade acadêmica.

Projeto

Criação dos Conselhos de Campus no Âmbito do Instituto Federal de Alagoas - IFAL

Objetivo do Mapa Estratégico

Objetivo Geral

Instituir e/ou criar as instâncias colegiadas

Criar Conselhos Escolares como instâncias consultivas, fiscalizadoras e
mobilizadoras para reflexão das questões institucionais nos âmbitos
administrativo, financeiro e pedagógico, assegurando a participação dos diversos
segmentos da instituição como forma de reorientação de rumos e ações na
tomada de decisões.

Resultados

Observações

Elaboração da minuta do regulamento para criação e
funcionamento dos conselhos de câmpus.

Está em discussão a metodologia a ser adotada na socialização da
minuta elaborada.
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Tabela 54- Implementação de Ações Afirmativas para pessoas com Necessidades específicas
Projeto

Implementação de Ações Afirmativas para Pessoas com Necessidades Específicas

Objetivo do Mapa Estratégico

Criar condições para atender as demandas das pessoas com necessidades específicas.

Objetivo Geral

Assegurar atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas.

Resultados
Câmpus com coordenação do Napne instituída (exceto
Maceió).
Minuta do Regulamento do Napne concluída e entregue para o
CONSUP
Aquisição de mobiliário, materiais e equipamentos de
tecnologia assistiva incluídos na demanda de suprimentos 2015

Observações
Falta de espaço físico nos câmpus para disponibilização de
salas para funcionamento do Napne, não adesão à Ata de
Registro de Preços do FNDE para aquisição de materiais e
equipamentos.

Proposta de constituição de comissão para implantação de cotas
para pessoa com deficiência concluída.

Aguardando emissão de Portaria

Inclusão, na demanda serviços 2015 no setor de suprimentosdo
IFAL, da contratação de empresa para realizar topografia,
elaborar projeto e adequar os câmpus Palmeira dos Índios,
Marechal Deodoro e Satuba.

Algumas ações já foram realizadas nos câmpus Palmeira dos
Índios e Maceió.

Capacitação, realizada em Brasília, com Coordenação de Ações
Inclusivas, coordenadores e membros do Napne sobre Proposta
de flexibilização pedagógica nos projetos de cursos.

Esta ação foi concluída. A inclusão do item POLÍTICAS DE
EDUCAÇÃO INCLUSIVA nos projetos de cursos dar-se-á à
medida que os mesmo forem sendo reavaliados.

Proposta para realização de concurso para garantir os serviços
de Tradutor e Intérprete de Libras.
Instrução normativa sobre acessibilidade nos eventos
homologada.

Aguardando realização de concurso no IFAL.

Portais eletrônicos do IFAL com ferramentas de acessibilidade
implantadas

Após reuniões para discutir o assunto e envio de memorando
eletrônico à PROEN e encaminhamento para a PRDI, não
houve andamento por parte da DTI desta ação.

Devido ao não andamento das obras, tonou-se inviável a
conclusão desta ação.

Tabela 55- Bibliotecas Foco na Qualidade
Projeto

Bibliotecas: Foco na Qualidade

Objetivo do Mapa Estratégico

Consolidar a implantação do IFAL para ampliar a oferta de seus serviços

Objetivo Geral

Aperfeiçoar os serviços e espaços físicos das bibliotecas, proporcionando
ambiente adequado ao estudo, pesquisa e desenvolvimento pessoal e
profissional.

Resultados

Observações

Treinamento com os bibliotecários.
Participação de bibliotecários em eventos da
área.
Ação cultural realizada no Campus Maceió:
Biblioação.
Aquisição de novos títulos para os acervos dos
câmpus e dos polos EAD.

Não foram alcançados os resultados em sua totalidade devido a diversas
causas:
- Não implantação do SIGAA - módulo biblioteca;
- Pouca participação dos bibliotecários nos eventos de formação;
- Não divulgação dos acervos da biblioteca;
- Numero reduzido de bibliotecários nos câmpus;
- Realização de um único treinamento, o qual ocorreu na biblioteca do
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campus Maceió;
- Não conclusão das instalações das bibliotecas em alguns câmpus;
- Algumas bibliotecas sem utilização de equipamentos antifurto.

Tabela 56- Instrumento de Avaliação dos cursos do IFAL
Projeto

Instrumento de Avaliação dos Cursos do IFAL

Objetivo do Mapa Estratégico

Assegurar aos discentes condições para permanência e conclusão com êxito

Objetivo Geral
Resultados
Minuta do instrumento de avaliação dos
cursos do IFAL elaborada.
Diagnóstico de autoavaliação dos
cursos do ensino básico.
Ação não realizada.

Avaliar os cursos do IFAL com oferta regular
Observações
Necessidade de constituição prévia dos colegiados dos cursos técnicos para verificar
se ainda haverá necessidade de ajustes complementares.
Inexistência dos colegiados
Aguardando-se a criação dos colegiados dos cursos técnicos
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Tabela 57 – Projeto Integração Família Escola
Projeto

Integração Família Escola

Objetivo do Mapa Estratégico

Assegurar aos discentes condições para permanência e conclusão com êxito

Objetivo Geral
Resultados
- Análise de literatura e de
documentos existentes.
- Análise das ações já implementadas
na experiência piloto no Campus
Piranhas.
– Construção de proposta

Criar um documento institucional, em que seja diagnosticada a relação da família com a
escola, as causas, reflexões, além de sugerir diversas ações que possibilitem a integração
das famílias com o Instituto Federal de Alagoas.
Observações
Comissão em processo de recomposição para fechamento da proposta e envio a Reitoria
para aprovação e divulgação.

Tabela 58- Projeto Normatização do ensino
Projeto

Normatização do Ensino

Objetivo do Mapa Estratégico

Assegurar aos discentes condições de permanência e conclusão com êxito

Objetivo Geral

Promover a adequação entre as necessidades atuais que se apresentam nas diversas
ofertas de ensino do IFAL e a regulamentação didático-pedagógica institucional.

Resultados
- Constituição de comissão;
- Realização de reuniões sistemáticas para elaboração da
minuta;
- Publicação do normativo referente a regulamentação da
Prática Profissional nas licenciaturas.

Observações
Necessidade de inserção de novos aspectos didáticopedagógicos, sem histórico anterior no âmbito do IFAL.
Continuidade do processo de revisão e atualização das Normas
de Organização Didática.

Tabela 59- Projeto Reestruturação dos Cursos do IFAL
Projeto

Reestruturação dos Projetos de Cursos do IFAL

Objetivo do Mapa Estratégico

Assegurar aos discentes condições para permanência e conclusão com êxito

Objetivo Geral

Desenvolver estratégias para a reestruturação e para o acompanhamento dos
Projetos de Cursos oferecidos nos campus do IFAL, de modo a adequá-los às
exigências legais e à realidade socioeconômica brasileira .

Resultados
Revisão/reestruturação de todos os projetos de cursos de
graduação antigos.

Observações
Novos projetos aprovados pelo CONSUP.

Revisão/reestruturação dos projetos dos cursos: Edificações,
Estradas, Segurança do Trabalho e Edificações.

Alguns projetos de cursos encontram-se em processo de
revisão e outros serão analisados a partir de abril de 2015.

Acompanhamento nos cursos superiores pelo NDE/PROEN
/DEGRAD/DIREAD/DAPE

Ação concluída. Haverá, porém uma atualização na estratégia
relacionada aos cursos de educação básica, após implantação
dos colegiados de cursos técnicos.
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Acompanhamento nos cursos de educação básica pela
PROEN/DEB/DAPE
Projeto

Suportes de Aprendizagem

Objetivo do Mapa Estratégico

Assegurar aos discentes condições de permanência e conclusão com êxito

Objetivo Geral

Desenvolver ações de suportes de aprendizagem para garantir a melhoria do desempenho
acadêmico dos alunos.

Resultados
Ações de suportes de aprendizagem
realizadas em todos os câmpus.
Diminuição do índice de evasão e
repetência no IFAL.
Avaliação sistemática das ações de
suportes de aprendizagem definidos

Observações
Processo contínuo
O ano letivo de 2014 ainda não foi concluído nos câmpus Batalha, Coruripe, Marechal
Deodoro, Murici, Palmeira dos Índios, Penedo, Santana do Ipanema, Rio Largo e Viçosa.
Aguardando fechamento do ano letivo de 2014, para envio dos dados pelos câmpus do
IFAL.
Realizada pelos gestores de ensino em cada campus e acompanhada pela PROEN.

Projeto

Acompanhamento de Egressos

Objetivo do Mapa Estratégico

Ampliar a rede de relacionamento com organizações do setor produtivo, com vistas ao
intercâmbio de experiências e ao estabelecimento de ações de colaboração

Objetivo Geral

Cadastrar egressos dos campus pré-existentes do IFAL

Resultados

Observações

O Projeto de Acompanhamento de
Egressos 2014 obteve êxito em sua
realização
catalogando
1162
egressos
em
três
campus,
ultrapassando a meta proposta de
1000 egressos cadastrados.

Foi desenvolvido através de projeto de extensão denominado “Catálogo de Egressos” nos
Campus Marechal Deodoro, Satuba e Palmeira dos Índios.
O Projeto 'Catálogo de Egressos” do Campus Marechal Deodoro, foi aprovado e
apresentado no 6° Congresso Brasileiro de Extensão Universitária (CBEU - UFPA 2014).
Um encontro de egressos fará parte da programação da I Feira de Estágio e Emprego,
evento organizado pela PROEX, previsto para acontecer em 2015.
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Tabela 60- Projeto Bolsa Produtividade em Extensão
Projeto

Bolsa Produtividade em Extensão

Objetivo do Mapa Estratégico

Integrar as ações de ensino, pesquisa e extensão como ato educativo e pedagógico

Objetivo Geral

Estabelecer o pagamento de bolsa produtividade em extensão para os servidores do IFAL.

Resultados

Observações
O projeto foi elaborado com fulcro na Lei n° 12.772 de 28/12/2012, artigo 21, inciso VII.
Porém no decorrer do ano de 2014, havia a expectativa de que a SETEC produzisse uma
Portaria que regulamentaria a concessão de bolsas de extensão no âmbito dos Institutos
Federais, além da SESu que estava tratando de uma nova Lei para a concessão de bolsas
de extensão no âmbito das IES brasileiras. Foi aguardado para adequar a proposta do
IFAL, e, no entanto, a portaria da SETEC somente foi publicada na data de 24/11/2014, e
a nova Lei de extensão ainda não foi aprovada, o que inviabilizou a concretização da
proposta do IFAL ainda no decorrer de 2014. Ficou a concretização do Projeto adiada para
o ano de 2015.

Não houve produtos.
Projeto adiado para 2015.

Tabela 61- Projeto de Criação de Empresas Juniores
Projeto

Criação de Empresas Juniores

Objetivo do Mapa Estratégico

Implementar ações que visem à disseminação do associativismo e do empreendedorismo

Objetivo Geral

Regulamentar o funcionamento das empresas juniores no IFAL

Resultados

Observações

Não houve produtos.
Projeto adiado para 2015.

A Portaria n° 399/GR, de 30/01/2015, designou a Comissão responsável pela elaboração
de proposta de regulamentação das empresas juniores no âmbito do IFAL, com previsão
de aprovação da Resolução do CONSUP no primeiro semestre de 2015.

Tabela 62- Projeto cursos de extensão
Projeto

Cursos de Extensão

Objetivo do Mapa Estratégico

Integrar as ações de ensino, pesquisa e extensão como ato educativo e pedagógico.

Objetivo Geral

Desenvolver Cursos de Extensão FIC (Formação Inicial e Continuada) nos Campus do
IFAL.

Resultados

Observações

Foram desenvolvidos 14 cursos de
extensão distribuídos nos seguintes
campus: Arapiraca (01), Maceió
(11), Maragogi (01), Marechal

Durante a realização da Mostra de Extensão 2014, no Campus Penedo, percebeu-se que
havia Cursos de Extensão que foram selecionados pelos campus como Projetos, e assim
foram desenvolvidos e cadastrados.
O Edital de fluxo contínuo para oferta de Cursos de Extensão 2015, foi lançado em
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Deodoro (01).
No total, houve 447 cursistas.

30/12/2014 e as inscrições estão abertas até o dia 30/10/15.

Tabela 63 – Projeto eventos de extensão
Projeto

Eventos de Extensão

Objetivo do Mapa Estratégico

Integrar as ações de ensino, pesquisa e extensão como ato educativo e pedagógico.

Objetivo Geral

Realizar 25 Eventos de Extensão nos 11 campus do IFAL no ano de 2014.

Resultados

Observações

Ao todo foram cadastrados 18
Eventos de Extensão distribuídos
nos Campus Marechal Deodoro (02),
Maceió (07), Murici (02), Satuba
(02), Palmeira dos Índios (02),
Piranhas (01), Penedo (01) e
Reitoria (01).
O somatório dos participantes foi de
4.769 pessoas.

Somente foram considerados os eventos em que houve encaminhamento da proposta no
formulário específico, e apresentação de relatório final à PROEX. Estes basicamente se
referem aos eventos em que foi solicitado apoio de material didático-pedagógico da
PROEX. Contudo, a veiculação de notícias no sítio eletrônico do IFAL, denota que o
número de eventos foi superior aos 18 que a PROEX recebeu relatório final.

Projeto
Objetivo do Mapa Estratégico

Programas de Extensão
Integrar as ações de ensino, pesquisa e extensão como ato educativo e pedagógico.

Objetivo Geral

Desenvolvimento de programas institucionais de extensão, multicampi
interdisciplinares, favorecendo o desenvolvimento de ações de mesma natureza.

Resultados

Observações

e

PROPEQ:
Foi realizada uma (01) ação
(projeto) no Campus Maceió (Aprendendo química através de
um
material
didático
transdisciplinar). Público de 120
pessoas.

Foram atendidos 120 alunos do 1º, 2º e 3º anos da Escola Estadual Moreira e Silva –
CEPA.
Edital para propostas 2015 foi lançado em 30/12/14 e as inscrições estão abertas até o dia
25/09/2015.

MINHA COMUNIDADE:
Sete (07) campus aderiram à
Chamada para inscrição de
propostas: Arapiraca, Maragogi,
Murici, Palmeira dos Índios,
Piranhas, Santana do Ipanema e
Satuba, totalizando 737 pessoas
atendidas.

Denominação das ações e público atendido conforme o que se segue:
- SATUBA: 81 estudantes. Temática: inclusão digital na comunidade.
- PALMEIRA DOS ÍNDIOS: 25 crianças. Temática: inclusão digital.
- MARAGOGI: 60 famílias. Temática: educação ambiental e o desenvolvimento
sustentável.
- PIRANHAS: 325 estudantes do 5º ao 9º ano do ensino fundamental. Temática:
agroecologia e meio ambiente.
- SANTANA DO IPANEMA: 7(sete) Comunidades, abrangendo 76 pessoas. Temática:
processamento mínimo de hortaliças e frutas.
- MURICI: 150 pessoas, assim distribuído: 50 alunos do 3º e 4º, professores e
funcionários da escola municipal de Ensino Fundamental Esperidião Lopes de Farias,
localizada na comunidade do assentamento Che Guevara; 100 feirantes, compradores,
pequenos agricultores e moradores do assentamento Che Guevara. Temática: apoio à
prática agroecológica no Assentamento Che Guevara em Murici-AL.
- ARAPIRACA: 20 estudantes de escolas públicas e comunidade. Temática desenvolvida:
a construção de saberes na roda de capoeira.
Edital para propostas 2015 foi lançado em 30/12/14 e as inscrições estão abertas até o dia
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ARTIFAL:
Seis (06) campus aderiram à
Chamada para inscrição de
propostas: Arapiraca,
Murici,
Marechal
Deodoro,
Piranhas,
Penedo e Satuba.
O Programa atingiu 14.902
pessoas.

PROIFAL:
Oito (08) campus aderiram à
Chamada para inscrição de
propostas: Coruripe, Santana do
Ipanema, Maragogi, Rio Largo,
Penedo, Viçosa, Satuba e Rio
Largo.
O Programa atendeu a 1.670
estudantes da rede pública, em
preparação para o exame de
seleção dos Cursos do IFAL.

10/03/2015.
Denominação das ações e público atendido conforme o que se segue:
- SATUBA: Desenvolvido através do projeto “Viva Cultura”, que atendeu
20 alunos com idade entre 10 e 14 anos.
- PIRANHAS: O Projeto “Ser Tão Brasil/IFAL com Arte”, atendeu 150 Alunos,
moradores de Piranhas, Olho D'água do Casado e Canindé do São Francisco-SE.
- MURICI: atendeu 255 alunos do 3º e 5° anos da Escola Municipal Nossa Senhora das
Graças.
- ARAPIRACA: foi desenvolvido o Projeto “Cri-Art-Virus”, para um público de 1.315
pessoas da comunidade;
- MARECHAL DEODORO: Projeto “Coro Sinfônico”, que foi visto por 13.100 pessoas,
em apresentações ao vivo e acessos pela internet.
- PENEDO: participaram 62 pessoas, sendo: 41 alunos do IFAL, 12 pessoas da
Comunidade e 9 alunos da Sociedade Musical Monte Pio.
Edital para propostas 2015 foi lançado em 30/12/14 e as inscrições estão abertas até o dia
10/03/2015.
Quantitativo de estudantes atendidos por campus: Satuba (110),
Penedo (50),
Maragogi (800),
Piranhas (160),
Santana do Ipanema (40),
Coruripe (310),
Rio Largo (80),
Viçosa (120).
Edital para propostas 2015 foi lançado em 30/12/14 e as inscrições estão abertas até o dia
30/06/2015.

Tabela 64- Projetos de Extensão
Projeto

Projetos de Extensão

Objetivo do Mapa Estratégico

Integrar as ações de ensino, pesquisa e extensão como ato educativo e pedagógico.

Objetivo Geral

Desenvolver projetos institucionais de extensão, multicampi e interdisciplinares,
favorecendo o desenvolvimento de ações de mesma natureza.

Resultados

Observações

Foram desenvolvidos 277 projetos
de extensão, nas modalidades:
servidor e estudante, superando a
meta estabelecida de 250 projetos.
O público foi formado por 30.028
pessoas.
O grau de satisfação do público que
avaliou os projetos, somadas as
respostas MUITO SATISFEITAS e
SATISFEITAS, foi de 92,17%.

Os projetos foram desenvolvidos nos seguintes campus (entre parênteses o número por
campus):
Maceió (20), Satuba (44), Marechal Deodoro (28), Palmeira dos Índios (23), Arapiraca )
16), Penedo (17), Maragogi (17), Piranhas (26), Murici (48), Santana do Ipanema (20),
São Miguel dos Campos (08).
A análise dos relatórios finais encaminhados pelos coordenadores dos projetos permitiu
extrair que:
a) foram estabelecidas parcerias com 231 organizações externas para o desenvolvimento
dos projetos.
b) Do público de 30.028 pessoas, 8.865 (29,5%) responderam ao questionário de
satisfação, tendo sido obtidos os seguintes resultados: Muito Satisfeito (65,87%);
Satisfeito (26,30%); Neutro (5,74%); Insatisfeito (1,48%); Muito Insatisfeito (0,61%).
c) Em 36 relatórios foi mencionada a possibilidade de realização de pesquisa aplicada,
prospectada no desenvolvimento dos projetos.
d) Os recursos humanos do IFAL, empregados na realização dos Programas, Projetos e
Cursos de Extensão, foi de 222 docentes, 35 técnicos administrativos e 870 estudantes,
destes 649 bolsistas e 221 voluntários.
e) O IFAL foi recordista em trabalhos apresentados dentre os 38 Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia, no 6° Congresso Brasileiro de Extensão Universitária –
CBEU 2014, com 33 trabalhos apresentados, conforme relação constante do link:
http://www2.ifal.edu.br/portal/noticias-destaque/ifal-apresenta-mais-de-30-trabalhos-em-
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congresso-brasileiro-de-extensao-universitaria

Tabela 65- Projeto Rede de relacionamento com a sociedade
Projeto

Rede de Relacionamento com a Sociedade
Ampliar a rede de relacionamento com organizações do setor produtivo, com vistas ao
intercâmbio de experiências e ao estabelecimento de ações de colaboração.

Objetivo do Mapa Estratégico

Ampliar a rede de relacionamento com comunidades ou arranjos/grupos sociais e
culturais, com vistas ao intercâmbio de experiências e ao estabelecimento de ações de
colaboração.
Ampliar a rede de relacionamento com organizações do setor público, com vistas ao
intercâmbio de experiências e o estabelecimento de ações de colaboração.

Objetivo Geral

Aumentar a rede de relacionamento do IFAL

Resultados

Observações
Os arquivos da PROEX referentes a convênios, e estagiários, com base na cópia dos
instrumentos conveniais, e na relação de estagiários relatada pelos campus, permite
estabelecer 3 números que se referem respectivamente a:
1. Convênios ativos originados da unidade;
2. Assinatura de convênios em 2014;
3. Alunos que estagiaram em 2014.
- Campus Maceió: (250, 26, 258)
- Campus Palmeira dos Índios: (31, 14, 75)
- Campus Arapiraca: (14, 08, 106)
- Campus São Miguel dos Campos: (20, 06, 44)
- Campus Penedo: (04, 04, 18)
- Campus Marechal Deodoro: (34, 04, 17)
- Campus Satuba: (20, 04, 88)
- Campus Piranhas: (00, 00, 14)
- DEPEAD/Reitoria: (12, 04, 102)
- Campus Maragogi: (14, 00, 30)
- Campus Santana do Ipanema: (16, 03, 06)
- Campus Murici: (06, 02, 115)

Manutenção de 421 convênios ativos
ao longo de 2014 para a oferta de
estágio aos estudantes do IFAL.
Destes, 75 representaram assinaturas
de convênio durante o ano de 2014.
873
alunos
estagiaram
nas
organizações conveniadas.
Estabelecimento de parcerias com
231 organizações externas para o
desenvolvimento das ações de
extensão.

Tabela 66- Projeto Criação de Plano de geração de programa de pós-graduação
Projeto

Criação de Plano de Geração de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu no IFAL

Objetivo do Mapa Estratégico

Consolidar a implantação do IFAL para ampliar a oferta de seus serviços

Objetivo Geral

Criar um plano de geração de pós-graduação no IFAL, objetivando a geração de programas Stricto Sensu no IFAL.

Resultados
Vem sendo realizado levantamento contínuo de pesquisas com base

Observações
Não foi possível, para este ano, a criação do curso Lato
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nos currículos Lattes dos docentes do IFAL a fim de buscar
identificar as grandes áreas do conhecimento desses docentes, como
também as suas linhas de pesquisa.

sensu na área de Ensino da Arte e Literatura para o
Campus Maceió. Ressaltamos que serão dedicados
esforços na busca da implantação desse curso no
referido Campus.

No momento estamos realizando as atualizações dos grupos de
pesquisas dos docentes do IFAL, bem como realizando o cadastro
de novos grupos de pesquisa junto ao CNPq. Posteriormente a essa
etapa irá ocorrer um censo realizado pelo próprio CNPq e a partir
desse censo iremos identificar os grupos de pesquisa remanescente
no IFAL e buscar associa-los às possibilidades de criação de novos
cursos de pós-graduação do IFAL.

Foram encontradas dificuldades em identificar a área de
pesquisa de alguns docentes devido à ausência de
informações no currículo Lattes do docente;

Os números de projetos de pesquisas do IFAL vêm aumentando nos
últimos anos por meio de incentivos à pesquisa desenvolvidas em
conjunto por todos que compõem a PRPI e recentemente seis novos
projetos de pesquisa de docentes do IFAL foram aprovados em
edital do CNPq, o que demonstra que as ações desenvolvidas vêm
surtindo efeito.

Outra dificuldade encontrada na implantação de novos
cursos de pós-graduação no IFAL, principalmente no
tocante aos cursos Stricto sensu, estar relacionada ao
fato de que uma boa parte dos docentes do IFAL não
apresenta um conjunto adequado de publicações que
permitam a implantação de uma pós-graduação stricto
sensu, de acordo com critérios da CAPES.

No que diz respeito às estratégias de incentivo à publicação temos
buscado viabilizar o máximo a participação dos docentes em
eventos, tanto no âmbito Nacional, quanto Internacional para
aperfeiçoamento, intercâmbio cultural e exposição de suas
pesquisas, além da busca contínua de fortalecimento da revista
EDUCTE/IFAL.
Temos buscado a ampliação de convênios com outras instituições na
tentativa contínua de aumentar a oferta de vagas em cursos de pósgraduação para a qualificação dos servidores do IFAL. Neste
sentido foram fortalecidos os convênios já existentes entre o IFAL e
a UFBA (PEI-UFBA), com a UFAL (OPTIMA) e CESMAC, e
outros estão em processo final para a consolidação, como o
convênio entre o IFAL e UFAL (CEDU).
Atualmente estamos realizando um novo levantamento dos
indicadores de produção dos docentes com doutorado do IFAL a fim
de identificarmos as áreas com possibilidade de submissão de
propostas de APCN (mestrado Stricto sensu), com a finalidade de
aprovarmos nosso primeiro programa de mestrado do IFAL
Atualmente estamos prevendo a possibilidade de submetermos uma
proposta de mestrado Stricto sensu no ano de 2015, em rede em
“Desenvolvimento dos Sistemas de Produção Agropecuária e da
Indústria de Alimentos” (conjuntamente com a SETEC/MEC), com
caráter profissionalizante.

Tabela 67- Projeto de Ampliação e fortalecimento da Política Editorial no IFAL
Projeto
Objetivo do Mapa Estratégico
Objetivo Geral

Ampliação e Fortalecimento da Política Editorial no IFAL
Ampliar a rede de relacionamento com organizações do setor público, com vistas ao
intercâmbio de experiências e o estabelecimento de ações de colaboração.
Consolidar uma cultura de produção e divulgação acadêmica e científica, ampliando e
fortalecendo os atuais meios de divulgação do conhecimento do IFAL.

Resultados
Capacitação de Membros do Corpo Executivo de
Publicações. Os membros participaram de 2 eventos de
capacitação.

Observações
Houve uma disseminação das ações do Conselho e uma
consequente busca das instituições que não têm portal de
publicações de se hospedar em nossa plataforma eletrônica.

Regularização da periodicidade da revista EDUCTE e alargar
sua visibilidade.

Estamos hoje com todos os números em dia e com artigos pra
compor mais duas revistas

Maior publicidade do Portal Kentron.

Segundo dados do google analitics, o nosso portal é acessado
por pessoas em todos os principais países de todos os
continentes.
Em 2014 todas as pessoas que tiveram trabalhos aprovados e

Participação dos servidores em congressos acadêmicos de
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suas respectivas áreas.
Fomento a tradução e a revisão de artigos.

publicados em congressos nacionais e internacionais puderam
apresentar os seus trabalhos. Cerca de 15 pessoas em eventos
internacionais
Teremos que contratar novamente o serviço e lançar novo
edital para 2015.

Pagamento de taxas de publicação em revistas indexadas.
Realização e consolidação eventos relacionados à pesquisa e
à inovação.
Divulgação dos trabalhos e as ações da pesquisa, de inovação
e de PI junto à .mídia local e de outros mecanismos de
alcance nacional.
Realização de ciclos de seminários, mesas-redondas e
palestras nos câmpus, com a comunidade do IFAL e
pesquisadores convidados, para divulgação das linhas de
pesquisa existentes;
Promoção de ações de capacitação para elaboração de
trabalhos científicos.

Ficaram para 2015 ações mais pontuais para este fim.

Tabela 68- Projeto de ampliação e fortalecimento das estratégias de pesquisa no IFAL
Projeto

Ampliação e Fortalecimento das Estratégias de Pesquisa no IFAL

Objetivo do Mapa Estratégico

Ampliar a rede de relacionamento com organizações do setor produtivo, público e
sociedade

Objetivo Geral

Ampliar a rede de relacionamento do IFAL junto aos setores privados e governamentais
mostrando as estes setores as pesquisa desenvolvidas dentro da instituição.

Resultados
Parcerias entre pesquisadores do
IFAL com outras instituições.
Convênios firmados entre o IFAL e
o setor produtivo.

Observações
Tivemos vários pesquisadores em ações de parceria e intercâmbio em Alagoas, no Brasil
e no mundo. Tivemos 2 pesquisadores selecionados em eventos internacionais
relacionados à inovação. Canadá e Finlândia foram os 2 países.
Foram finalizadas as ações para parceria com a Empresa ANACOM, de São Paulo,
representante da LPKF, alemã, e da Stratasys – Israelense/canadense para implantação
de laboratório de computação gráfica e prototipagem 3D, para fortalecimento das
relações com o setor produtivo, promovendo extensão tecnológica e processos
inovadores no ensino.

Tabela 69-- Projeto de Cooperação Nacional e Internacional
Projeto

Cooperação Nacional e Internacional

Objetivo do Mapa Estratégico

Ampliar a rede de relacionamento com organizações do setor produtivo, setor público e
sociedade.

Objetivo Geral

Promover a interação com organismos e instituições de ensino superior internacionais,
apoiando e implementando acordos de cooperação técnica, tecnológica, científica e
cultural, viabilizando o intercâmbio de estudantes de graduação e pós-graduação,
professores e técnicos do IFAL e acolhendo alunos estrangeiros e professores
beneficiários desses acordos.

Resultados
Esse projeto, por ter seu objetivo muito comum aos outros projetos desta PRPI, teve suas ações transferidas e executadas em
outros projetos.
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Tabela 70- Projeto Implantação de Incubadora de empresas no IFAL
Projeto

Implantação de Incubadora de Empresas no IFAL

Objetivo do Mapa Estratégico

Estabelecer ações que permitam a criação de empresas incubadas relacionadas a projetos de
inovação tecnológica.

Objetivo Geral
Resultados
Divulgação
capacitação
discentes.

de
de

Implementar ações que visem à disseminação do empreendedorismo

cursos para
docentes e

Observações
Foram feias as seguintes ações:
Divulgação de 7 edições do eventos Pontapé em várias instituições de ensino e eventos no
estado (Fits, Estácio, SGE, CAIITE, CRA – Conselho Regional de Administração de
Alagoas).
Startup Weekend de Arapiraca, Palmeira dos Índios e da Estácio Nordeste que ocorreu pela
primeira vez em Maceió.
CONNEPI 2014 (Equipe do IFAL recebeu o primeiro lugar na Mostra Tecnológica do
evento)

Realização de Eventos de
Empreendedorismo com foco no
discente.

Realizou a Competição de Ideias Arretadas, para participação no StartUp Weekend
realizado no IFAL.
Realização do 23º Pontapé no Câmpus Murici durante a SEMAGRO.
Realização do Agrojovem em Batalha – Com essa ação o IFAL se tornou a primeira
Instituição e ensino a realizar o vento criado pela Confederação Nacional de Jovens
Empreendedores.
Realização da segunda edição do Agrojovem no Câmpus Satuba na semana de
comemoração ao dia do Técnico em Agroindústria e Agropecuária.
Semana global: Foram realizadas no IFAL 06 atividades durante todo o mês de Novembro,
mobilizando e inspirando 339 alunos nos 4 câmpus que receberam as ações da semana
global.
Participação como apoio no evento Startup Weekend – Palmeira dos Índios.
Apoio ao Evento Startup Weekend Education da Estácio.

Rodada de reuniões da equipe do
projeto.

Reunião com o Consultor do SEBRAE Edmilson Fialho para compartilhar sua experiência
em implantação de incubadoras e realização de workshoping sobre a implantação da
incubadora.
Reunião com Hérmani professor da UFAL responsável pelas ações de empreendedorismo
no Agreste e Sertão. Início da elaboração do questionário de intenção de participação em
atividades empreendedoras aos docentes.
Reunião com André Araújo – IFCE, coordenador do NIT e colaborador da incubadora do
IFCE.
Reunião no ICTAL com a presidente Aline Ramos. Indicou que nos Polos de Batalha e
Arapiraca será disponibilizado espaço físico para a instalação de incubadora de empresas

Visitas Técnicas às Incubadoras
de Alagoas

Visita técnica à incubadora da UNCISAL.
Visita Técnica à incubadora da UFAL.

Apresentação das parcerias
estabelecidas

Foi realizada a parceria com o CJE – Conselho de Jovens Empreendedores de Alagoas.

Realização de Workshops com
Gerentes de Incubadoras e
empresas incubadas

Atividade não foi realizada

Oficina ministrada com
profissionais ligados ao setor de
empreendedorismo

Atividade não foi realizada
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Tabela 71- Projeto de incentivo a Qualificação dos servidores
Projeto

Incentivo à Qualificação dos Servidores

Objetivo do Mapa Estratégico

Promover a formação continuada dos servidores para o alcance dos
resultados institucionais

Objetivo Geral

Promover a qualificação dos servidores, nível de pós-graduação stricto
sensu.

Resultados

Observações

Para os programas MINTER/DINTER:
Programa de Pós-Graduação em Engenharia
Industrial (PEI – UFBA): oferta de mais uma
turma para 2015.1 de mestrado (28 vagas) e
doutorado (16 vagas) no PEI-UFBA –
Doutorado em Educação (UFAL) – convênio
aprovado aguardando a documentação oficial e
provável lançamento do edital para 2016.
Para o programa PIQPG:
Pós-graduação stricto sensu (mestrado): 11 vagas
preenchidas.

Pós-graduação lato sensu (Especialização e
MBA): 10 vagas preenchidas.

Ampliação do PIQPG, para contemplar curso de
Doutorado, prevê oferta de até 5 vagas para
servidores beneficiados

Mestrado em Pesquisa e Saúde - CESMAC (6 vagas);
Mestrado em Ciências da Religião - UNICAP (2 vagas);
Mestrado em Ciências da Linguagem UNICAP (1 vaga);
Mestrado Profissional em Gestão Empresarial estratégica – UFPE (1 vaga);
Mestrado em Gestão Empresarial – FBV (1 vaga).
Hoje temos, ao todos, 25 servidores cursando mestrado pelo programa
PIQPG.
Especialização em Políticas Públicas e Planejamento Governamental FITS (1 vaga);
MBA em Gestão de Pessoas - - FITS (2 vagas);
MBA em Logística e Supply Chain - FITS (1 vaga);
Especialização em Direito Constitucional e Administrativo - FITS (1 vaga);
Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho - UNIFAL (1
vaga);
Especialização em Direito do Trabalho e Previdenciário - CESMAC (2
vaga);
Especialização em Contabilidade Pública – CESMAC (1 vaga);
MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria FAN-FGV (1
vaga).
Esta situação não foi ainda consolidada, porém com possibilidade de
lançamento de edital para 2105

191

Tabela 72- Projeto de incentivo as políticas de Inovação
Projeto

Incentivo às Políticas de Inovação

Objetivo do Mapa Estratégico

Implementar ações que visem à disseminação do associativismo e empreendedorismo.

Objetivo Geral

Estabelecer a política de Inovação do IFAL

Resultados
Elaboração e lançamento da cartilha de patentes no Campus
Palmeira dos Índios e no site do IFAL.
Elaboração e lançamento da cartilha de Desenho Industrial
no campus Palmeira dos Índios e no site da pesquisa.
Elaboração da cartilha de Indicação Geográfica e banner do
NIT para serem utilizados no CAIITE.

Observações
O NIT distribuiu material de sua autoria, com o objetivo de
disseminar a cultura de PI e Inovação.
O NIT distribuiu material de sua autoria, com o objetivo de
disseminar a cultura de PI e Inovação.

Elaboração e divulgação na página de pesquisa da cartilha e
fôlder sobre Propriedade Intelectual.

Terceira cartilha do NIT elaborada e banner do NIT elaborado
para divulgação.
Publicação da cartilha e fôlder de Propriedade Intelectual na
página da pesquisa.

Atualização das redes sociais com notícias e eventos que
envolvem inovação no Site do Instituto, blog do NIT,
Email, Facebook e twitter.

Aumento significativo no número de seguidores no Facebook,
demonstrando um maior número de pessoas sendo atualizadas
sobre inovação e empreendedorismo.

Disseminação da cultura empreendedora através de
divulgação de casos de sucesso como o menino de 13 anos
que montou sua Startup de venda de material escolar e do
Jovem que participou do StartUp Weenkend e sua ideia hoje
já é um negócio internacional.

Recorde de visualização nessa notícia, indicando uma preferência
dos leitores em notícias relacionadas de casos de sucesso com
jovens empreendedores.

Divulgação aos docentes, discentes e servidores, do curso
de Propriedade Intelectual.

Alunos, professores e servidores informados sobre o curso básico
oferecido periodicamente pelo INPI.

Divulgação o Universo IF que ocorreu durante o CONNEPI
a primeira edição do Universo IF, idealizado pelo Instituto
Federal do Maranhão (IFMA) e com o apoio da Secretaria
de Educação Profissional e Tecnológica (Setec/MEC)

Alunos, professores e servidores informados sobre o evento
Universo IF.

Realização do minicurso de 8h de propriedade intelectual e
inovação no campus Palmeira dos Índios e Arapiraca.

Professores e servidores capacitados em propriedade intelectual e
inovação e informados sobre o papel do NIT no instituto.

Oficina de Indicação Geográfica da PRPI/NIT no CAIITE:
ministrado pelo NIT, por meio da servidora Cristiane F. da
Silva.

Disseminação do tema das IG. A temática da IG é uma área do
direito da propriedade intelectual.
Estava prevista a cartilha de Programa de Computador e foi
substituída pela cartilha de Propriedade Intelectual.

Oficina de Indicação Geográfica da PRPI/NIT no CAIITE:
ministrado pelo NIT, por meio da servidora Cristiane F. da
Silva.

Disseminação do tema das IG. A temática da IG é uma área do
direito da propriedade intelectual

Realização de curso de Indicação Geográfica durante a
SEMAGRO no campus Murici.

Disseminação do tema das IG.

Resolução sobre Propriedade Intelectual

Não alcançado;
Será finalizado no primeiro semestre de 2015. Foi necessário um
estudo mais aprofundado sobre o tema para finalização desta
resolução.

Formar comissão de servidores para gerir política junto ao
NIT;

Não alcançado;
Devido à alta rotatividade dos coordenadores de pesquisa e
inovação em 2014, não foi possível estabelecer essa comissão.
Pretendemos alcançar esse resultado no primeiro semestre de
2015.
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5.4 Informações sobre indicadores de desempenho operacional
INDICADORES DE GESTÃO NOS TERMOS DO ACÓRDÃO TCU N° 2.267/2005
Em cumprimento ao Acórdão TCU nº 2.267/2005, os Institutos Federais devem informar um
conjunto de indicadores em seus Relatórios de Gestão, demonstrando a evolução desses dados a
contar do exercício de referência. Os indicadores de gestão, de acordo com o TCU são apresentados
como:
a) Indicadores Acadêmicos: Relação Candidato/Vaga, Relação Ingressos/Aluno, Relação
Concluintes/Aluno, Índice de Eficiência Acadêmica – Concluintes, Índice de Retenção do Fluxo
Escolar, Relação de Alunos/Docente em Tempo Integral;
b) Indicadores Administrativos: Gastos Correntes por Aluno, Percentual de Gastos com Pessoal,
Percentual de Gastos com outros Custeios, Percentual de Gastos com Investimentos;
c) Indicador Socioeconômico: Número de Alunos Matriculados por Renda per Capita Familiar; e
d) Indicador de Gestão de Pessoas: Índice de Titulação do Corpo Docente.
No processo de apuração e análise dos dados, o IFAL adotou a metodologia determinada
pela Rede Federal de EPCT/SETEC/MEC, em conformidade com os ofícios circulares
nº12/2014/DDR/SETEC/MEC, emitido em 31/01/2014, nº 23/2014/DDR/SETEC/MEC, emitido em
28/02/2014 e n° 35/2014/CGPG/DDR/SETEC/MEC, emitido em 18 de março de 2014.
De acordo com a metodologia estabelecida, os dados para composição dos indicadores
acadêmicos, administrativos e de gestão de pessoas foram extraídos pela própria SETEC, a partir de
consultas específicas nos seguintes sistemas: Sistema Nacional de Informações da Educação
Profissional e Tecnológica – SISTEC, Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal – SIAFI e Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos do Governo FederalSIAPE.
O conjunto de dados e indicadores, já calculados, foram disponibilizados posteriormente
pela SETEC para todos os institutos federais e instituições equiparadas da Rede.

Tabela 73- Resultados dos Indicadores – Acordão TCU nº2.267/2005
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Resultados dos Indicadores – Acórdão TCU nº 2.267/2005
Indicadores
Relação Candidato/Vaga
Relação Ingressos/Matrícula Atendida
Relação Concluintes/Aluno
Acadêmicos
Índice de Eficiência Acadêmica – concluintes
Índice de Retenção do Fluxo Escolar
Relação de Alunos/Docente em Tempo Integral
Gastos Correntes por Aluno
Percentual de Gastos com Pessoal
Administrativos

Fórmula de Cálculo
Inscritos
Vagas para Ingresso
Ingressantes
RIM =
×100
Matrículas Atendidas
Concluintes
RCM =
×100
Matrículas Atendidas
RCV =

EAC =

Retidos
×100
Matrículas Atendidas
Matrículas Atendidas
RAD=
Docentes
GastoT
GCA=
Matrículas Atendidas
GasPes
GCP=
×100
TotGas

RFE=

GasOuC
×100
TotGas
GasInv
GCI =
×100
TotGas

Percentual de Gastos com Outros Custeios

GOC=

Percentual de Gastos com Investimentos
Socioeconômico Número de Alunos Matriculados por Renda per Capita Familiar
Gestão de Pessoas Índice de Titulação do Corpo Docente
Fonte: SISTEC, SIAFI e SIAPE

Concluintes
×100
Finalizados

MRF=
TCD=

FaixaSM
×100
Matrículas Atendidas

G∗1+ A∗2+E∗3+M ∗4+D∗5
G+ A+ E+M + D

2014*

2013

Exercícios
2012

17,87

13,78

7,08

8,63

6,52

20,38%

36,04

38,57

42,22

48,85

3,31%

8,48

7,24

8,68

10,66

65,05%

23,54

18,76

20,54

21,82

44,21%

14,47

29,7

16,49

20,67

21,63

14,95

15,99

15,61

17,41

---

---

R$ 11.972,61 R$ 10.829,66 R$ 4.703,31

2011

2010

68,95%

65,68%

59,05%

---

---

17,97%

21,14%

14,85%

---

---

9,40%

9,24%

23,01%

---

---

---

---

---

---

---

3,58

3,53

3,43

3,31

3,40
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ANÁLISE DOS RESULTADOS DOS INDICADORES DE GESTÃO DO IFAL
1. Indicadores Acadêmicos: Relação Candidato/Vaga, Relação ingressos/Matrículas
Atendidas, Relação Concluintes/Ano, Índice de Eficiência Acadêmica-Concluintes, Índice de
Retenção do Fluxo Escolar, Relação de Alunos/Docente tempo Integral.
O Instituto Federal de Alagoas continuou seu processo de expansão, em 2014, com a
conclusão da obra do câmpus Penedo e com a implantação dos câmpus Batalha, Coruripe, Rio
Largo e Viçosa, em diversas regiões do estado. Com isso, houve ampliação na oferta de vagas em
cursos técnicos.
Nesse sentido, a Pró-Reitoria de Ensino (PROEN) apresentou demandas com vistas à
implementação da infraestrutura física nas unidades de ensino.
Além da infraestrutura que se encontra em processo de construção, o quadro de servidores
também está em formação.
A implantação dos novos câmpus foi possível devido às parcerias realizadas com instituições
públicas nas diversas esferas, que cederam espaços provisórios para o funcionamento desses
câmpus. Somado a isso, priorizou-se a consolidação do quadro de professores e técnicos
administrativos.
Nos Cursos de Licenciatura, em relação a 2013, a Instituição manteve a oferta de vagas, em
função da limitação dos espaços físicos nas unidades que ofertam cursos de formação de
professores.
Porém, foi aprovada proposta pelo MEC/SETEC para criação de novo curso de formação de
professores em nível de especialização, seguindo o disposto nas novas diretrizes nacionais para
educação profissional técnica de nível médio, de forma a atender aos docentes que não possuem a
formação pedagógica.
As atividades destas turmas tem início previsto para o ano de 2015.
Conforme diretrizes do PARFOR e seguindo sua política institucional, o IFAL continua
adotando cotas para professores da rede pública para ingresso nas licenciaturas, de acordo com os
preceitos legais e as demandas da sociedade.
Com o intuito de promover a melhoria do processo de ensino e aprendizagem, a instituição
continua realizando a implantação de novos laboratórios de ensino, contemplando os novos cursos,
bem como adquirindo diversos equipamentos e materiais para os laboratórios já existentes.
Destaca-se que em 2014, foram iniciadas as atividades do Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão do IFAL.
Seguindo o estabelecido no PDI 2014-2018, foram iniciados, no segundo semestre de 2014,
os cursos técnicos subsequentes de Informática nos novos câmpus de Rio Largo e Viçosa;
Administração, também em Viçosa, e ainda o Curso Técnico em Soldagem no Câmpus Coruripe.
Como integrante da Rede e-Tec BRASIL, o IFAL ampliou a oferta de cursos técnicos à
distância, por meio do Curso Técnico em Alimentação Escolar, dentro do Programa
PROFUNCIONÁRIO, com turmas em polos e-Tec nos polos Maceió, Maragogi, Penedo, Palmeira
dos Índios, Satuba e Santana do Ipanema.
Vale salientar a implantação de novos polos nos municípios de Paripueira, Major Izidoro e
Coruripe em Alagoas; Ilhéus e Vitória da Conquista no estado da Bahia.
Não foi possível, porém, a implantação do Curso Técnico a distancia em Alimentos, uma
vez que a nova estrutura que se está construindo para a Diretoria de Educação a Distancia não ter
sido concluída até o final de 2014, porém com previsão de finalização até o final do primeiro
semestre de 2015.
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Também não foram implantados os cursos técnicos PROEJA de Edificações em Palmeira
dos Índios; Processamento de Pescados em Piranhas e Cooperativismo em Santana do Ipanema,
porque não foi possível a conclusão da infraestrutura necessária para o início das atividades desses
cursos até o momento.
Aprovado pela CAPES e pelo Conselho Superior do IFAL, o curso de Especialização em
Gestão Pública Municipal a distância continua a ser ofertado nos polos de Maragogi, Palmeira dos
Índios e Penedo.
Em atendimento ao Decreto nº 5.626 de4 22/12/2005 que Regulamenta a Lei n o 10.436, de
24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, e o art. 18 da Lei n o
10.098, de 19 de dezembro de 2000, cumpre-nos registrar que o IFAL oferta a disciplina Língua
Brasileira de Sinais – LIBRAS, sendo obrigatória, nos cursos de licenciatura, e optativa, nos demais
cursos superiores.
No que se refere aos índices de permanência e de conclusão de alunos nos cursos da
instituição, estabelecidos no Acordo de Metas, foram extraídos dados do SISTEC.
Todavia, tais informações não são representativas, uma vez que diversos câmpus do IFAL
ainda não concluíram o ano letivo de 2014, em função de paralisações que atingiram de modo
desigual essas unidades de ensino, causando um descompasso entre os calendários acadêmicos.
Percebe-se que há uma grande distância separando os índices de evasão e retenção escolar
atuais daqueles previstos no Acordo de Metas, porém, cumpre-nos ressaltar que diversas ações de
apoio ao processo de ensino e aprendizagem já foram implantadas nos câmpus, bem como ações de
Assistência Estudantil, com o objetivo de diminuir a retenção e a evasão escolar:
1. PROIFAL – Programa institucional de preparação para possíveis candidatos aos processos
seletivos de novos alunos;
• Programa de Monitorias – com o objetivo de contribuir para a formação do aluno,
complementando o seu aprendizado através de ações correlatas às atividades
pedagógicas;
• Atendimento pedagógico individual ao aluno;
• Atendimento multidisciplinar;
• Suporte de Aprendizagem;
• Programas e Serviços da Assistência Estudantil – possibilitando as condições para
promover acesso, permanência e a conclusão com êxito nos cursos ofertados pelo
IFAL;
Ao final de 2014, o IFAL concluiu, sob a orientação da PROEN, a elaboração de uma
proposta de Programa Institucional de Suporte de Aprendizagem, com aulas semanais em
matemática e português, que tem como finalidade proporcionar aos alunos apoio para melhoria do
aprendizado.
A proposta será submetida ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, para ser
institucionalizada e implantada nos câmpus durante o ano de 2015.
Buscando garantir a permanência do aluno com qualidade e a diminuição da evasão e retenção
o
escolar, o IFAL possui uma Política de Assistência Estudantil (Resolução CS n 54/2013).
Em 2014, foram contemplados pelos programas da Assistência Estudantil:
•
•

4.687 alunos do Programa Auxílio Permanência, que contempla os auxílios-transporte,
creche, alimentação, moradia, atendimento educacional especializado ou outras
necessidades socioeconômicas que possibilitem condições de permanência;
306 estudantes pelo Programa Bolsa Estudo;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

343 estudantes pelo Programa Bolsa Proeja;
495 óculos corretivos e fardamento e caderno para todos os alunos matriculados nos cursos
de nível médio;
1.471 estudantes atendidos pelo Programa de Alimentação e Nutrição Escolar, nos câmpus
Satuba, Marechal Deodoro e Maceió;
155 alunos pelo Programa de Incentivo às Práticas Artísticas e Desportivas;
09 estudantes que participaram do processo de seleção do Programa Ciência sem Fronteiras,
através do Programa de Apoio ao Intercâmbio e à Mobilidade;
22 atendimentos realizados através do Programa de Assistência aos Estudantes com
Necessidades Educacionais Específicas;
1.374 atendimentos realizados através do Programa de Aconselhamento Psicológico;
359 atendimentos realizados pelo Programa de Orientação Profissional;
1.441 alunos atendidos pelo Programa de Prevenção a Fatores de Risco e Promoção da
Saúde;
6.080 atendimentos realizados pelo Programa de Assistência à Saúde;
135 alunos contemplados pelo Programa de Residência Estudantil, no câmpus Satuba.

Diante do exposto, os Programas da Assistência Estudantil totalizaram 16.877 serviços e
benefícios concedidos. Além disso, acrescente-se o fardamento para todos os estudantes do nível
técnico.
Ressalta-se que apenas o Programa Auxílio Permanência foi implantado em todos os
câmpus, em virtude da defasagem do quadro de servidores técnicos administrativos.
A relação aluno/professor no IFAL ainda apresenta um valor abaixo do estabelecido no
Acordo de Metas devido, principalmente, à estrutura das sedes provisórias de alguns câmpus não
permitir uma ampliação da oferta de vagas, como também em função da elevada evasão escolar.
Segundo estudo realizado por esta Pró-Reitoria, a partir de orientações da CGU, foram
apurados para o exercício de 2013 valores inferiores a 15 em todos os câmpus analisados, à exceção
dos Câmpus Palmeira dos Indios e São Miguel dos Campos, cujos valores atingiram a meta
estabelecida.
Como não houve mudança no cenário no ano de 2014, não entendemos, portanto, como foi
apurado o valor constante na extração do SISTEC realizada pelo MEC/SETEC, a qual relata um
valor geral para o IFAL igual a 21,63.
A Pró-Reitoria de Ensino prioriza a formação continuada dos servidores do IFAL que atuam
diretamente no ensino, proporcionando a participação de professores e técnicos administrativos em
eventos de formação.
No decorrer do ano de 2014, além das ações de formação realizadas pelos câmpus, foram
promovidos, pela PROEN, os seguintes eventos:
1. Encontro Nordestino de Assistência Estudantil – ENAE: Novembro/2014;
2. I Encontro de Planejamento e Implantação do Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE/FNDE): Junho/2014;
3. I Forum em EJA do IFAL: Novembro/2014
4. IV Seminário de Pesquisa em Linguagem e Literatura – SEPELL: Outubro/2014
5. 02 edições do Curso de Formação Pedagógica para professores recém-empossados;
Outubro/2014
6. 02 (dois) exames de proficiência em Língua Inglesa – IELTS para alunos dos cursos
superiores: Maio e Setembro/2014
O Programa de Consolidação das Licenciaturas – PRODOCÊNCIA continua em pleno
andamento e tem como finalidade contribuir para elevar a qualidade dos cursos de licenciaturas, por
meio de fomento a projetos institucionais, na perspectiva de valorizar a formação e reconhecer a
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relevância social dos profissionais do magistério da educação básica, atendendo aos professores que
atuam nas licenciaturas oferecidas pela Instituição.
Em 2014, a PROEN elaborou/reformulou os seguintes normativos:
1. Regulamentação dos Conselhos de Câmpus, com previsão de implantação a partir de 2015;
2. Regulamentação dos Colegiados de Cursos Técnicos, com previsão de implantação a partir
de 2015;
3. Regulamentação da prática profissional nas licenciaturas do IFAL;
4. Atualização das diretrizes para estruturação curricular das licenciaturas;
5. Programa Institucional de Suporte de Aprendizagem, previsão de implantação em 2015;
o
6. Resolução CS n . 45/2014 – Regulamento do Núcleo de Atendimento às Pessoas com
Necessidades Específicas (Napne);
7. Regimento Interno do Fórum Permanente de Assistência Estudantil (FORPAE);
8. Política de Desenvolvimento de Coleções do IFAL;
9. Regulamentação de Matriculas em disciplinas isoladas nos cursos de graduação;
10. Atualização das diretrizes para reestruturação dos currículos dos cursos técnicos de nível
médio na forma integrada;
11. Regulamentação da Mobilidade Internacional para discentes da graduação.
Foi dada continuidade ao processo de implantação do sistema acadêmico SIGAA, cuja
previsão inicial de conclusão era 2014, porém, alguns câmpus ainda cumprirão etapas da
implantação durante o ano de 2015, em função de algumas dificuldades encontradas no processo.
Tal sistema será adotado em todos os câmpus e na modalidade a distância, porém, abrangendo todos
os níveis e formas de ensino.
Dentro do programa PRONATEC, foram ofertadas 80 novas vagas em 2014, no Curso
Técnico Concomitante em Segurança do Trabalho, nos campus Palmeira dos Índios e Santana do
Ipanema, além de vagas em cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC).
Ressalta-se que os dados do PRONATEC não foram considerados no cálculo dos
indicadores educacionais.
Análise dos Indicadores Acadêmicos
a) RELAÇÃO CANDIDATO/VAGA: o indicador expressa a demanda da comunidade externa
pela vagas ofertadas pelo IFAL, de modo que o valor da relação é obtido pela divisão do numerador
inscritos pelo denominador vagas ofertadas. Nesse sentido, no exercício 2014 fica demonstrado que
do total de processos de ingressos realizados pela instituição, englobadas todas as modalidades de
oferta, houve 17.87% candidatos em média por vaga ofertada.
Infere-se, a partir desse dado, que aumentou o número de candidatos a procura de uma vaga
no IFAL em relação ao ano anterior.
b) RELAÇÃO INGRESSOS/MATRÍCULAS ATENDIDAS: o indicador, composto pelo
numerador Ingressantes e pelo denominador Alunos Matriculados, demonstra o montante de alunos
que ingressaram no exercício de referência em relação ao total de alunos da instituição.
No exercício 2014, essa relação alcançou a marca de 20.38%.
Em uma análise comparativa com o resultado auferido no exercício de 2013, que foi de
36,0%, verifica-se uma variação negativa do indicador.
Esta variação deve ser observada durante o ano de 2015, para estabelecer relação entre os
indicadores positivos, determinar as causas da variação negativa e estabelecer ações para mitigar ou
superar prováveis fragilidades desta relação.
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c) RELAÇÃO CONCLUINTES/ANO: o indicador expressa o quantitativo de alunos que
concluíram o curso ou integralizaram a carga horária no exercício de referência em relação ao total
de alunos matriculados do IFAL.
Infere-se, pelo quadro, que 3.31% do total de alunos da instituição teve seu status no
SISTEC alterado para “concluído” ou “integralizado em fase escolar”.
Percebe-se que houve um decréscimo em relação ao ano de 2013.
Esta variação deve ser observada durante o ano de 2015, para determinar as causas da
variação negativa e estabelecer ações para mitigar ou superar prováveis fragilidades desta relação.
d) ÍNDICE DE EFICIÊNCIA ACADÊMICA - CONCLUINTES: o objetivo do indicador é
demonstrar o desempenho e a eficiência acadêmica no montante de alunos que efetivamente
concluíram ou integralizaram a carga horária nos cursos previstos para encerramento no período.
No exercício 2014, o IFAL alcançou o número de 62.05%.
No referido índice, o percentual foi obtido por meio da relação do total de alunos que
concluíram e integralizaram a fase escolar, pelo número de alunos matriculados finalizados.
e) ÍNDICE DE RETENÇÃO DO FLUXO ESCOLAR: o indicador é obtido pela relação do total
de alunos retidos pelo total de alunos matriculados.
Nesse sentido, o índice de 44,21% tem a finalidade de auferir, no exercício de referência, o
montante de matrículas que permaneceram ativas no sistema após o término previsto para
encerramento do ciclo e, ainda, as matrículas com situação semelhante em exercícios anteriores que
foram finalizadas em 2014.
Com relação ao exercício anterior percebe-se uma ascendência significativa desse indicador,
merecendo, no entanto, monitoramento para estimar as prováveis causas.
f) RELAÇÃODE ALUNOS/DOCENTE TEMPO INTEGRAL: tem por escopo quantificar o
total de alunos por docente da instituição, por meio da relação do total de alunos matriculados pelo
denominador docente em tempo integral.
Esse componente considera o docente pela carga horária em sala de aula, nos regimes de 20
e 40 horas e de dedicação exclusiva, desconsiderados os docentes substitutos. No exercício 2014, o
indicador demonstra que o IFAL atingiu a marca de 21.63% alunos por docente.
2. Indicadores Administrativos: Gastos Correntes por Aluno, Percentual de Gastos com Pessoal, Percentual de Gastos com outros Custeios, Percentual de Gastos com Investimentos.
a) GASTOS CORRENTES POR ALUNO
Percebe-se um leve crescimento neste indicador entre os anos de 2013 e 2014, cerca de
9,5%, crescimento muito inferior ao observado no período anterior, cerca de 56,5%.
Explica-se, pois, em 2012 foram utilizados recursos de investimentos para construção e
implantação dos câmpus da expansão, no montante duas vezes maior do que o investido nos anos
posteriores, somando-se o fato de que esses câmpus estavam iniciando suas atividades, além do
crescimento de matrículas em todos o Instituto durante este período.
O crescimento em 2014 se deu pelo aumento das despesas com pessoal, devido a
contratação de novos servidores, e pelo aumento das despesas com funcionamento e manutenção
dos câmpus, devido ao reajuste das tarifas públicas e dos contratos e o aumento da demanda,
impulsionada pelo crescimento do número de matrículas.
b) PERCENTUAL DE GASTOS COM PESSOAL
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A expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica em Alagoas requer
mais servidores para atendimento a demanda de novas turmas e novos cursos, além da contratação
de professores para os cursos já iniciados, aumentando, assim, a relação dos gastos com pessoal em
relação ao total de gastos da Instituição.
O aumento de 4,74%, menor que do que o aumento do período anterior (11,23%), se deu
pela diminuição do percentual de aumento das despesas com pessoal ativo entre 2013 e 2014
(10,26%), em relação ao período 2012 e 2013 (27,94%).
c) PERCENTUAL DE GASTOS COM OUTROS CUSTEIOS
A redução do percentual de gastos com outros custeios em relação ao ano de 2013, ocorreu
devido ao contingenciamento de limites orçamentários por parte do Governo Federal, o que, de certa forma, não permitiu o aumento da despesa com outros custeios, prejudicando o desenvolvimento
das atividades.
Além disso, tivemos um acréscimo das despesas com pessoal maior do que as demais despesas, em relação ao período anterior, elevando, assim, o valor dos gastos totais.
Com as novas unidades em funcionamento, torna-se natural o aumento identificado no indicador relacionado aos gastos com outros custeios.
d) PERCENTUAL DE GASTOS COM INVESTIMENTOS
A manutenção do percentual de gastos com investimentos em relação ao ano de 2013, de deu
fortemente pelo contingenciamento de limites orçamentários, cerca de 75% dos recursos para
investimentos não puderam ser utilizados.
3. Indicadores Socioeconômico
a) Número de Alunos Matriculados Classificados de acordo com a Renda Per Capita
Familiar:
O indicador tem por finalidade traduzir o grau de inclusão social dos alunos pesquisados, a
partir de faixas de renda familiares específicas.
Este indicador, em particular, está em fase de implantação, uma vez que a expansão do IFAL
impacta em redefinição da composição de dados, consequentemente ampliação do questionário,
para poder contemplar com mais propriedade os alunos atendidos em diferentes municípios, dentro
de suas particularidades, peculiaridades e contextos sociais.
4. Indicadores de Gestão de Pessoas
a) Índice de Titulação do Corpo Docente:
O indicador tem por objetivo demonstrar o nível de qualificação dos servidores docentes do
IFAL.
Para obter essa valoração, consideram-se todas as esferas de titulação, graduação,
aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado e excluem-se os substitutos do cômputo
geral de docentes. Em 2014 o indicador atingiu o resultado de 3,58.
Destaca-se uma evolução em relação ao exercício anterior, que foi de 3,53, o que demonstra
a efetividade das ações institucionais voltadas à qualificação do quadro de servidores.
O quantitativo de docentes com titulação vem crescendo, em função da expansão da
Instituição.
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Além disso, destaca-se que esta Instituição tem incentivado a qualificação, investindo em
seu corpo docente por meio de políticas para qualificação.
5.5 Informações sobre custos de produtos e serviços
Antes de um processo técnico de apuração de custos, o cálculo de custos de um
produto/serviço passa necessariamente por um sistema de informações que deve permitir, no
mínimo, o aperfeiçoamento contínuo das rotinas, processos ou atividades executadas, e como tal,
um instrumento fundamental de decisões estratégicas para a organização.
O Instituto Federal é uma instituição que é financiada fundamentalmente com repasse de
recursos públicos e neste aspecto diferencia-se não só de outras instituições de ensino (privadas)
como de empresas privadas nas quais a preocupação com a apuração do resultado de sua atividade
pode ser a principal preocupação na apuração de seus custos; neste caso a relação benefício/custo,
ou seja, a eficiência no uso dos recursos, ou o menor custo na prestação de um serviço de melhor
qualidade deve ser a referência básica.
Assim, se faz necessário, mesmo diante desse cenário entender e buscar estratégias para
adequada apuração de seus custos.
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6. TÓPICOS ESPECIAIS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
6.1. Programação e Execução das Despesas
6.1.1. Programação DE DESPESAS
Quadro A.6.1.1 – Programação de Despesas
Quadro A.6.1.1 – Programação de Despesas
Unidade Orçamentária:

Código UO: 26402

UGO: 158147
Grupos de Despesa Correntes

Origem dos Créditos
Orçamentários
1 – Pessoal e Encargos Sociais

-

67.394.425,00

31.826.388,00

-

9.863.363,00

Abertos

-

-

-

Reabertos

-

-

-

Abertos

-

-

-

Reabertos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dotação final 2014 (A)

183.504.318,00

-

77.257.788,00

Dotação final 2013(B)

155.875.278,00

-

59.369.015,00

Variação (A/B-1)*100

17,73

-

30,13

Suplementares
CRÉDITOS

3- Outras Despesas Correntes

151.677.930,00

DOTAÇÃO INICIAL

Especiais
Extraordinários

Créditos Cancelados
Outras Operações

Origem dos Créditos
Orçamentários

Grupos de Despesa Capital
5 – Inversões
Financeiras

4 – Investimentos

DOTAÇÃO NICIAL

9 - Reserva de
Contingência

6- Amortização da
Dívida

47.928.426,00

-

-

-

6.592.801,00

-

-

-

Abertos

-

-

-

-

Reabertos

-

-

-

-

Abertos

-

-

-

-

Reabertos

-

-

-

-

-

-

-

-

-200.000,00

-

-

-

Dotação final 2014 (A)

54.321.227,00

-

-

-

Dotação final 2013(B)

49.430.146,00

-

-

-

Variação (A/B-1)*100

9,89

-

-

-

Suplementares
CRÉDITOS

2 – Juros e Encargos da Dívida

Especiais
Extraordinários

Créditos Cancelados
Outras Operações
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Quadro A.6.1.2.1 – Movimentação Orçamentária Interna por Grupo de Despesa
Quadro A.6.1.2.1 – Movimentação Orçamentária Interna por Grupo de Despesa
Movimentação dentro de mesma Unidade Orçamentária entre Unidades Jurisdicionadas Distintas
UG
Despesas Correntes
Origem da
1 – Pessoal e 2 – Juros e
3 – Outras
Classificação da ação
Movimentação Concedente Recebedora
Encargos
Encargos da
Despesas
Sociais
Dívida
Correntes
Concedidos
Recebidos

158147
-

153038
-

12363203120RL0027
-

-

UG
Origem da
Movimentação

Concedente

Concedidos
Recebidos

-

Origem da
Movimentação

Concedente

Recebedora

Concedidos
Recebidos

-

-

Recebedora

Classificação da ação

1.974.401,07
Despesas de Capital

4–
5 – Inversões 6 – Amortização
Investimentos Financeiras
da Dívida

Movimentação entre Unidades Orçamentárias do mesmo Órgão
UG
Despesas Correntes
Classificação da ação

1 – Pessoal e
Encargos
Sociais

-

-

UG
Origem da
Movimentação

Concedente

Recebedora

Concedidos
Recebidos

-

-

Classificação da ação

2 – Juros e
Encargos da
Dívida

-

3 – Outras
Despesas
Correntes

Despesas de Capital

-

4–
5 – Inversões 6 – Amortização
Investimentos Financeiras
da Dívida

-

-

-

-

Quadro A.6.1.2.2 – Movimentação Orçamentária Externa por Grupo de Despesa
Quadro A.6.1.2.2 – Movimentação Orçamentária Externa por Grupo de Despesa
UG
Origem da
Movimentação

Concedidos

Concedente

Despesas Correntes
Recebedora

Classificação da ação

3 – Outras
Despesas
Correntes

090032

28846090100050027

274.488,10

-

-

158147

090032

28846090100G50027

19.498,00

-

-

Despesas de Capital

UG

Concedidos
Recebidos

2 – Juros e
Encargos da
Dívida

158147

Recebidos
Origem da
Movimentação

1 – Pessoal e
Encargos
Sociais

Concedente

Recebedora

Classificação da ação

4–
5 – Inversões
Investimentos Financeiras
-

-

-

6–
Amortização
da Dívida
-
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Quadro A.6.1.3.1 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários - Total
Quadro A.6.1.3.1 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos Originários - Total
Unidade Orçamentária:
Modalidade de Contratação

Código UO: 26402

UGO: 26402
Despesa paga

Despesa Liquidada
2.014,00

2.013,00

2.014,00

2.013,00

28.570.588,22

20.253.647,25

25.856.186,10

17.985.021,30

a) Convite

-

-

-

-

b) Tomada de Preços

-

-

-

-

5.270.905,91

3.059.620,25

4.929.308,69

2.043.747,21

23.299.682,31

17.194.027,00

20.926.877,41

15.941.274,09

e) Concurso

-

-

-

-

f) Consulta

-

-

-

-

g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas

-

-

-

-

2. Contratações Diretas (h+i)

5.160.706,89

4.349.895,14

4.949.836,07

3.573.660,86

h) Dispensa

2.650.523,21

2.264.643,68

2.606.745,80

1.950.419,96

i) Inexigibilidade

2.510.183,68

2.085.251,46

2.343.090,27

1.623.240,90

3. Regime de Execução Especial

87.444,11

99.583,26

87.444,11

99.583,26

j)

87.444,11

99.583,26

87.444,11

99.583,26

4. Pagamento de Pessoal (k+l)

195.169.982,34

163.354.773,44

192.240.261,55

159.433.021,99

k)

193.276.165,59

161.713.990,54

190.346.711,80

157.793.090,18

l) Diárias

1.893.816,75

1.640.782,90

1.893.549,75

1.639.931,81

5. Outros

15.260.432,60

9.084.993,76

14.531.223,63

8.606.335,76

12.474.555,58

8.329.823,68

12.069.591,08

7.905.293,68

2.785.877,02

755.170,08

2.461.632,55

701.042,08

244.249.154,16

197.142.892,85

237.664.951,46

189.697.623,17

1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)

c) Concorrência
d) Pregão

Suprimento de Fundos
Pagamento em Folha

Bolsas e assistências estudantis
Diversos
6. Total (1+2+3+4+5)
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Quadro A.6.1.3.3 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos Originários - Total
Unidade Orçamentária: IFAL

Código UO: 26402

UGO: 26402

DESPESAS CORRENTES
Grupos de Despesa

Empenhada
2.014,00

1. Pessoal
319011

119.220.877,15

319001

Liquidada
2.013,00

2.014,00

Valores Pagos

RP não processados

2.013,00

2.014,00

2.013,00

2.014,00

2.013,00

95.327.994,85 118.413.054,50

95.270.597,25 Erro:501

Erro:501

118.409.803,85

94.640.521,76

28.708.177,39

26.767.292,88

28.707.167,87

26.752.775,79 Erro:501

Erro:501

27.828.458,36

25.942.792,75

319013

22.965.902,92

19.344.694,55

22.959.021,64

18.988.248,75 Erro:501

Erro:501

21.820.264,64

17.341.964,83

Demais elementos do
grupo

12.408.926,93

12.416.241,13

12.355.881,79

11.865.532,77 Erro:501

Erro:501

11.661.401,50

11.099.758,86

-

-

-

-

-

339037

14.158.181,30

11.470.792,80

11.796.504,86

9.657.790,69 Erro:501

Erro:501

10.849.955,91

9.259.691,84

339039

13.883.702,46

11.406.622,50

10.826.305,35

7.779.765,80 Erro:501

Erro:501

10.001.565,20

7.184.602,23

339018

12.628.569,60

9.158.767,48

11.971.421,58

8.258.823,68 Erro:501

Erro:501

11.585.457,08

7.879.693,68

Demais elementos do
grupo

23.235.919,22

17.949.022,72

19.338.934,44

15.401.710,38 Erro:501

Erro:501

18.561.003,17

14.866.644,06

2. Juros e Encargos da
Dívida
Demais elementos do
grupo
3. Outras
Correntes

-

-

-

Despesas

DESPESAS DE CAPITAL
Grupos de Despesa
4. Investimentos

Empenhada

Liquidada

RP não Processados

2.014,00

2.013,00

2.014,00

449052

11.418.801,40

5.863.327,10

2.213.466,27

1.617.097,97 Erro:501

449051

8.295.059,00

15.393.151,55

4.484.408,10

2.194.645,27 Erro:501

449092

1.149.317,76

-

1.149.317,76

-

Erro:501

33.670,00

245.936,64

33.670,00

158.349,37

Erro:501

Demais elementos do
grupo
5. Inversões Financeiras
Demais elementos do
grupo
6. Amortização
Dívida

da

Demais elementos do
grupo

2.013,00

2.014,00

2.013,00

Valores Pagos
2.014,00

2.013,00

Erro:501

1.705.449,09

947.435,35

Erro:501

4.237.240,55

1.778.772,23

970.682,11

-

33.670,00

158.349,37

Erro:501
Erro:501
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Quadro A.6.1.3.5 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos de Movimentação
Valores em R$
1,00

Quadro A.6.1.3.5 – Despesas por Modalidade de Contratação – Créditos de Movimentação
Modalidade de Contratação

Despesa paga

Despesa Liquidada
2.014,00

2.013,00

2.014,00

2.013,00

933.093,75

845.249,44

874.007,20

819.662,94

a) Convite

-

-

-

-

b) Tomada de Preços

-

-

-

-

c)

-

-

-

-

933.093,75

845.249,44

874.007,20

819.662,94

1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)

Concorrência

d) Pregão
e)

Concurso

-

-

-

-

f)

Consulta

-

-

-

-

-

-

-

-

g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas
2.

Contratações Diretas (h+i)

377.575,49

80.269,30

362.482,37

80.269,30

h)

Dispensa

322.439,69

19.274,95

311.936,57

19.274,95

i) Inexigibilidade

55.135,80

60.994,35

50.545,80

60.994,35

3.

Regime de Execução Especial

-

4.779,79

-

4.779,79

j)

Suprimento de Fundos

-

4.779,79

-

4.779,79

4.

Pagamento de Pessoal (k+l)

4.069.504,44

407.448,57

4.069.238,94

406.557,07

k)

Pagamento em Folha

3.871.180,92

204.649,60

3.871.180,92

204.649,60

198.323,52

202.798,97

198.058,02

201.907,47

l) Diárias
5.

Outros

3.277.039,84

4.774.028,95

3.277.039,84

4.703.962,15

6.

Total (1+2+3+4+5)

8.657.213,52

6.111.776,05

8.582.768,35

6.015.231,25
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Quadro A.6.1.3.6 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação
Quadro A.6.1.3.6 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa – Créditos de Movimentação
DESPESAS CORRENTES
Grupos de Despesa

Empenhada
2.014,00
2.013,00

1. Pessoal

Liquidada
2.014,00
2.013,00

RP não processados

2.014,00

2.013,00

Valores Pagos
2.014,00
2.013,00

319013

885.026,00

-

885.025,47

-

0,53

-

885.025,47

-

319011

604.761,45

167.782,75

604.761,45

167.624,06

-

158,69

604.761,45

167.624,06

-

37.217,25

-

37.025,54

-

191,71

37.025,54

-

-

-

-

-

-

-

-

-

339048

2.102.000,00

4.627.890,00

2.101.794,00

2.661.122,00

206,00

1.966.768,00

2.101.794,00

2.661.122,00

339018

1.882.000,00

2.217.831,00

1.824.392,24

1.520.414,30

57.607,76

697.416,70

1.824.392,24

1.450.347,50

339036

1.476.374,54

575.685,23

1.475.310,10

568.441,27

1.064,44

7.243,96

1.475.044,60

568.175,77

Demais elementos do
grupo

2.249.795,30

1.609.460,55

1.765.930,26

1.157.148,88

483.865,04

452.311,67

1.691.750,59

1.130.936,38

Demais elementos do
grupo
2. Juros e Encargos da
Dívida
Demais elementos do
grupo
3. Outras
Correntes

Despesas

DESPESAS DE CAPITAL
Grupos de Despesa
4. Investimentos
Demais elementos do
grupo

Empenhada

Liquidada

Valores Pagos

RP não Processados

2.014,00

2.013,00

2.014,00

2.013,00

2.014,00

2.013,00

2.014,00

2.013,00

-

4.306,97

-

-

-

4.306,97

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Inversões
Financeiras
Demais elementos do
grupo
6. Amortização
Dívida

da

Demais elementos do
grupo
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6.2 Despesas com ações de publicidade e propaganda
Quadro A.6.2 – Despesas com Publicidade
Programa/Ação orçamentária

Publicidade

Valores
empenhados
-

Valores pagos

Institucional

-

Legal

20RL

Mercadológica

-

-

-

Utilidade pública

-

-

-

415.250,00

71.972,29

Fonte: SIAFI

6.3. Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos
Quadro A.6.3 – Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos

Valores em R$ 1,00

Identificação da Conta Contábil
Código SIAFI

Denominação

26402

INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS
Linha Detalhe

UG

Credor (CNPJ/CPF)

Saldo Final em
31/12/2013

Movimento
Devedor

Movimento
Credor

Saldo Final em
31/12/2014
-

Razões e Justificativas: Não houve reconhecimento de passivo por insuficiência de créditos ou recursos
Fonte: SIAFI gerencial
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6.4. Movimentação e os Saldos de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

Quadro A.6.4 – Restos a Pagar inscritos em Exercícios Anteriores

Va lore s em R$ 1,00

Restos a Pagar não Processados

Ano de
Inscrição

Montante 01/01/2014

Pagamento

Cancelamento

Saldo a pagar 31/12/2014

2013

29.868.770,49

15.989.414,37

2.538.656,36

11.340.699,76

2012

19.343.462,11

6.538.504,37

398.550,13

12.406.407,61

2011

3.593.645,45

148.900,24

72.941,03

3.371.804,18

2010

918.667,55

1.125,68

77.466,64

840.075,23

2009

72.236,98

-

-

72.236,98

Restos a Pagar Processados

Ano de
Inscrição

Montante 01/01/2014

Pagamento

Cancelamento

Saldo a pagar 31/12/2014

2013

7.544.655,56

7.490.550,24

33.861,06

20.244,26

2012

911.506,87

771.522,86

102.416,29

37.567,72

2011

155.097,94

89.052,62

18.750,98

47.294,34

2010

166.079,14

70.008,92

2.274,08

93.796,14

2009

91.027,38

70.379,32

8.636,95

12.011,11

2008

53.430,17

39.791,90

10.968,64

2.669,63

2007

9.737,85

6.975,96

2.469,41

292,48

2006

28.415,87

8.045,22

3.833,08

16.537,57

2005

44.367,28

15.210,95

22.794,75

6.361,58

2004

400.415,43

366.212,05

34.203,38

-

2003

4.056,35

4.056,35

-

-

2002

19.025,81

19.025,17

0,64

0,00

6.5 Transferências de Recursos
6.5.1. Relação dos Instrumentos de Transferência Vigentes no Exercício
Quadro A.6.5.1 – Caracterização dos instrumentos de transferências vigentes no Exercício de
referência
Nome: INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS
CNPJ: 10.825.373/0001-55

UG/GESTÃO:158147-26402
Informações sobre as Transferências
Valores Pactuados

Modalidade
Termo de
Cooperação

Nº do
instrumento

955/2013

Beneficiário

Global

Universidade Federal da Bahia 2.569.266,18

Contrapartida No Exercício

Acumulado
até o Exercício

0,00 1.974.401,07 1.974.401,07

LEGENDA
Modalidade:

Situação da Transferência:

1 - Convênio

1 - Adimplente

2 - Contrato de Repasse

2 - Inadimplente

3 - Termo de Cooperação

3 - Inadimplência Suspensa

4 - Termo de Compromisso

4 - Concluído
5 - Excluído
6 - Rescindido
7 - Arquivado

Fonte: SIAFI

Vigência

Valores Repassados
Início

1/12/2013

Fim

30/11/2015

Sit.

Adimplente
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6.5.2. Quantidade de Instrumentos de Transferências Celebrados e Valores Repassados nos
Três Últimos Exercícios
Quadro A.6.5.2 – Resumo dos instrumentos celebrados pela UJ nos três últimos exercícios
Unidade Concedente ou Contratante
Nome:

INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS

CNPJ:

10.825.373/0001-55
158147/26402

UG/GESTÃO:
Modalidade

2014
Convênio
Contrato de Repasse
Termo de Cooperação
Termo de Compromisso
Totais
Fonte: SIAFI

Montantes Repassados em Cada Exercício,
Independentemente do ano de Celebração do
Instrumento (em R$ 1,00)

Quantidade de Instrumentos
Celebrados em Cada Exercício
2013

1
1

2012

-

2014

-

1.974.401,07
1.974.401,07

2013

2012

-

-
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6.6 Suprimento de Fundos – Cartão de Crédito Corporativo (CPGF)
6.6.1. Prestações de Contas de Suprimento de Fundos
Quadro A.6.6.1 – Concessão de suprimento de fundos
Exercício
Financeir
o

2014

2013

2012
Fonte: SIAFI

Unidade Gestora (UG) do SIAFI
Código

Nome ou Sigla

Meio de Concessão
Valor do
Cartão de Pagamento do
maior limite
Conta Tipo B
Governo Federal
individual
Quantida
Quantida
concedido
Valor Total
Valor Total
de
de
1,00
8.000,00
8.000,00

152802

IFAL – campus Piranhas

152804

IFAL – campus São Miguel dos Campos

-

-

3,00

12.000,00

4.000,00

152815

IFAL – campus Maragogi

-

-

1,00

8.000,00

8.000,00

158147

IFAL

-

-

2,00

12.000,00

8.000,00

158380

IFAL – campus Marechal Deodoro

-

-

3,00

24.000,00

8.000,00

158381

IFAL – campus Maceió

-

-

6,00

30.000,00

6.000,00

158382

IFAL – campus Satuba

-

-

5,00

39.000,00

8.000,00

152800

IFAL – campus Penedo

-

-

1,00

8.000,00

8.000,00

152802

IFAL – campus Piranhas

-

-

1,00

8.000,00

8.000,00

152804

IFAL – campus São Miguel dos Campos

-

-

2,00

12.000,00

8.000,00

152815

IFAL – campus Maragogi

-

-

2,00

8.000,00

5.500,00

158147

IFAL

-

-

3,00

14.500,00

8.000,00

158380

IFAL – campus Marechal Deodoro

-

-

2,00

16.000,00

8.000,00

158381

IFAL – campus Maceió

-

-

8,00

36.000,00

8.000,00

158382

IFAL – campus Satuba

-

-

6,00

45.000,00

8.000,00

158147

IFAL

-

-

19,00

119.500,00

8.000,00

158380

IFAL – campus Marechal Deodoro

-

-

4,00

21.000,00

8.000,00

158381

IFAL – campus Maceió

-

-

3,00

13.000,00

5.000,00
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Quadro A.6.6.2 – Utilização de suprimento de fundos
Quadro A.6.6.2 – Ut ilização de suprimento de fundos
Unidade Gestora (UG) do SIAFI
Exercício
Código

2014

Nome ou Sigla

Cartão de Pagamento do Governo Federal

Conta Tipo B

Saque

Fatura

Quant ida Valor Total Quant ida Valor dos
Valor das
de
de
Saques (a) Faturas (b)
- 6.604,62

Total (a+b)

152802

IFAL – campus Piranhas

152804

-

- -

-

3.644,04

3.644,04

152815

IFAL – campus São Miguel
dos Campos
IFAL – campus Maragogi

-

- -

-

3.814,11

3.814,11

158147

IFAL

-

- -

-

6.438,26

6.438,26

158380

-

- -

-

12.167,36

12.167,36

158381

IFAL – campus Marechal
Deodoro
IFAL – campus Maceió

-

- -

-

26.059,06

26.059,06

158382

IFAL – campus Satuba

-

- -

-

27.687,90

27.687,90

152800

IFAL – campus Penedo

-

- -

-

833,75

833,75

152802

IFAL – campus Piranhas

-

- -

-

5.301,30

5.301,30

152804

-

- -

-

1.573,81

1.573,81

152815

IFAL – campus São Miguel
dos Campos
IFAL – campus Maragogi

-

- -

-

6.177,61

6.177,61

158147

IFAL

-

- -

-

9.584,38

9.584,38

158380

IFAL – campus Marechal
Deodoro
IFAL – campus Maceió

-

- -

-

14.842,76

14.842,76

-

- -

-

26.267,68

26.267,68

IFAL – campus Satuba

-

- -

-

38.551,77

38.551,77

158381
2013 158382
Fonte: SIAFI

6.604,62
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Quadro A.6.6.3 – Classif icação dos gastos com suprimento de fundos no exercício de referência
Unidade Gestora (UG) do SIAFI
Código

Nome ou Sigla

Classificação do Objeto Gasto
Elemento de Despesa

339030
152802

IFAL – campus Piranhas

339039
152804 IFAL – campus São Miguel dos Campos

3339030

3339039

152815 IFAL – campus Maragogi
3339030

158147 IFAL – Reitoria

3339030

3339030

158380

IFAL – campus Marechal Deodoro

3339039

Subitem da Despesa
06
07

Total
779,57
103,67

21
24

420,00
931,00

25

856,00

26

351,34

28

200,00

31

43,00

42

539,50

44

600,54

16

800,00

47

800,00

83
04

180,00
40,00

09

199,40

24

560,20

25

96,81

26

118,23

28
05

699,40
600,00

17

665,00

19

665,00

09

316,48

19

165,50

26

993,83

42

2.338,30

24

528,70

28

167,74

09

17,00

22

1.404,00

24

2.381,60

26

2.385,30

28

2.094,93

30

85,80

16

800,00

17

1.450,73

19

460,00

20

400,00

63

288,00

79

400,00

211

3339030

158381

IFAL – campus Maceió

3339039

3339030
158382

IFAL – campus Satuba

3339039

6.7. Renúncia sob a Gestão da UJ
Renúncia de Receitas, não se aplica ao IFAL.

09

824,30

16

240,85

17

475,00

24

2.894,90

25

2.520,33

26

2.504,50

28

1.900,41

35

1.180,00

36

1.076,80

39

179,00

41

400,00

42

2.568,97

44

785,00

59

800,00

08

25,00

17

2.712,00

19

385,00

20

398,50

63

2.568,50

99

1.620,00

01

45,00

03

69,00

06

753,00

07

1.685,40

08

30,34

09

717,12

10

709,20

11

1.665,02

18

1.083,35

19

259,00

21
22

132,33
29,78

23

5,98

24

4.122,95

25

2.017,28

26
28

3.423,45
1.434,54

35

855,29

36

98,86

39

174,38

42

81,61

16

3.923,00

17

2.747,00

63

540,00
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7. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS RELACIONADOS
7.1. Estrutura de pessoal da unidade
7.1.1. Demonstração da Força de Trabalho à Disposição da Unidade Jurisdicionada
Quadro A.7.1.1.1 – Força de Trabalho da UJ
Tipologias dos Cargos

Lotação
Efetiva

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)

1468

1.1. Membros de poder e agentes políticos

0

1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão

Ingressos no
Exercício

197

71

0

0

1468

197

71

1463

197

71

1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado

4

0

0

1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório

1

0

0

1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas

0

0

0

2. Servidores com Contratos Temporários

50

30

34

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública

0

0

0

227

105

4. Total de Servidores (1+2+3)
Fonte: Data-warehouse/siape

1518
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7.1.1.2 – Distribuição da Lotação Efetiva
Quadro A.7.1.1.2 – Distribuição da Lotação Efetiva
Tipologias dos Cargos
1. Servidores de Carreira (1.1)

Lotação Efetiva
Área Meio

Área Fim
654

814

654

814

649

814

1.1.3. Servidores de carreira em exercício descentralizado

4

0

1.1.4. Servidores de carreira em exercício provisório

1

0

1.1.5. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas

0

0

2. Servidores com Contratos Temporários

0

50

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública

0

0

654

864

1.1. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)
1.1.2. Servidores de carreira vinculada ao órgão

4. Total de Servidores (1+2+3)

213

7.1.1.3 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ
Quadro A.7.1.1.3 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da UJ
Lotação
Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas
Efetiva
1. Cargos em Comissão
88
1.1. Cargos Natureza Especial
0
1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior
0
1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão
84
1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado
4
1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas
0
1.2.4. Sem Vínculo
0
1.2.5. Aposentados
0
2. Funções Gratificadas
292
2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão
292
2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado
0
2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas
0
3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)
380
Fonte: Data-warehouse/siape

Ingressos no
Exercício
16
0
0
16
0
0
0
0
150
150
0
0
166

Egressos no
Exercício
14
0
0
14
0
0
0
0
97
97
0
0
111

7.1.3 Qualificação e capacitação da Força de Trabalho
A instituição tem um plano de capacitação para os servidores, levando-se em conta o cargo e o ambiente organizacional.
O plano tem como objetivo atender as necessidades dos servidores e da Instituição, propondo soluções que melhor se encaixem nos objetivos,
nos recursos e nos talentos pessoais de cada um.
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Os servidores também têm a oportunidade de buscar cursos extras, desde que compatíveis com o planejamento da instituição, a fim de que
sejam continuamente capacitados dentro de sua área de atuação.
Em sua maioria o nível de escolaridade dos servidores estão acima do exigido para ingresso no órgão.
7.1.4 de Pessoal da Unidade Jurisdicionada
Quadro A.7.1.3 – Custos do pessoal
Quadro A.7.1.3 – Custos do pessoal

Despesas Variáveis
Vencimentos
e Vantagens
Fixas

Tipologias/
Exercícios

Retribuiçõ
es

Gratificaçõ
es

Adicionais

Indenizações

Benefícios
Assistenciai
se
Previdenciá
rios

Despesa
s de
Exercício
s
Anterior
es

Decisões
Judiciais

Total

Demais
Despesas
Variáveis

Membros de poder e agentes políticos
Exercícios

2014

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

2013

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade jurisdicionada – (computados todos os servidores , inclusive os servidores com CD, FG, FUC e os servidores em
licença, diferente do relatório 2013 que separava todas estas classes)
65.844.260,32
Exercícios

10.628.773,92

9.255.527,01

29.626.679,78

6.652.477,00

0,00

5.002.676,04

16.916.180,70

4.331.510,21

3.209.822,27

5.603.265,47

513.500,55

1.885.454,95

2014
2013

39.376.802,07

1.920.161,32

295.614,75

184.082,36

1.145.661,69

133.219.761,2
7
69172689,14

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade jurisdicionada

Exercícios

2014

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

2013

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários)
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Exercícios

2014

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

2013

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

15.344,10

1.889,39

27.578,02

700082,61

21.880,30

5.239,88

123.809,2
7

2.693.540,2
0

0,00

0,00

0,00

14.117,41

5.902,38

0,00

2.364.287,6
8
1.697.293,2
7

Servidores cedidos com ônus – Obs: no relatório 2013 foram contabilizados também os servidores em licença

Exercícios

2014
2013

26.082,58

432.409,59
0,00

47.578,56

124.415,37

24.785,00

35.572,16

463.716,00

0,00

180785,57

38904,01

270232,10

0,00

0,00

91.853,60

35.341,38

211.092,53

0,00

17.122,08
1.586.438,99
294.662,58
Servidores com contrato temporário

145.098,94

1874366,00
Exercícios

2014
2013

1.338.985,97

Fonte: Data-warehouse/siape

7.1.4.1 Acumulação Indevida de Cargos, Funções e Empregos Públicos
Não existe controle interno para detectar acumulação indevida de cargos, com exceção da declaração de não acumulação apresentada, quando
da posse do servidor.
Quando detectado pelos órgãos de controle, a instituição notifica o servidor. No ano de 2014 foram detectadas 04 (quatro) situações, cujos
servidores foram notificados através de carta oficial.01 (uma) servidora reduziu a carga horária, adequando-se ao limite máximo permitido e foram
enviados 03 (três) casos para abertura de sindicância, sendo que em um caso a comissão decidiu pela regularidade e os outros 02 (dois) encontram-se
ainda em fase de análise pela comissão. 04 (quatro) processos administrativos disciplinares aberto para regularizar a situação de acumulação irregular
de cargo, função ou empregos públicos.
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7.1.4.2 Terceirização Irregular de Cargos

Quadro A.7.1.4.2 – Cargos e atividades inerentes a categorias funcionais do plano de cargos da unidade jurisdicionada
Quantidade no Final do Exercício
Descrição dos Cargos e Atividades do Plano de Cargos do Órgão
Ingressos no
em que há Ocorrência de Servidores Terceirizados
2014
2013
2012
Exercício

Egressos no
Exercício

Análise Crítica da Situação da Terceirização no Órgão
Resposta: Não há funcionários terceirizados que exerçam atribuições de servidores do órgão.
Resposta: Não há funcionários terceirizados que exerçam atribuições de servidores do órgão.
Fonte:
7.1.5 Riscos Identificados na Gestão de Pessoas
Apesar do instituto possuir um plano de valorização dos servidores através de treinamento e capacitação, enfrenta o problema da perda de
pessoal (técnico-administrativo) treinado em razão de baixos salários, acarretando uma grande rotatividade de servidores.
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7.2. Contratação de mão de obra de apoio e de estagiários
Quadro A.7.2.1 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva
RELATÓRIO DE GESTÃO 2014 – COORDENAÇÃO DE CONTRATOS
Quadro A.7.2.1 - Contratos de prestação de serviços de limpeza e higiene e vigilância ostensiva
Unidade Contratante
Nome: Instituto Federal de Alagoas
UG/Gestão: 158147 / 26402
Ano do
Contrato

Área Natureza

CNPJ: 10.825.373/0001-55
Informações sobre os Contratos
Identificação do
Contrato

Empresa
Contratada
(CNPJ)

Período Contratual de Execução das
Atividades Contratadas

Nível de Escolaridade Exigido dos Trabalhadores
Contratados
F

2011

L

O

14/2011

2014

V

E

26/2014

2011

V

O

17/2011

08.328.682/000178
01.771.692/000134
01.771.692/000134

Observações:
LEGENDA
Área: (L) Limpeza e Higiene; (V) Vigilância Ostensiva.
Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Fonte:

M
P

Sit.

S

Início

Fim

P

C

C

P

C

04/08/2011

04/08/2015

187

187

P

29/09/2014

27/03/2015

14

14

A

06/10/2011

06/10/2015

118

118

P
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Quadro A.7.2.2 - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra
Quadro A.7.2.2 - Contratos de prestação de serviços com locação de mão de obra
Unidade Contratante
Nome: Instituto Federal de Alagoas
UG/Gestão: 158147 / 26402
Ano do
Contrato

Área

Natureza

Identificação do
Contrato

CNPJ: 10.825.373/0001-55
Informações sobre os Contratos
Empresa
Período Contratual de
Contratada
Execução das Atividades
(CNPJ)
Contratadas

Nível de Escolaridade Exigido dos
Trabalhadores Contratados
F

Início
Fim
P
C
2012
2
O
23/2012
40.911.117/0001-41 25/09/2012
25/09/2014
2013
2
O
15/2013
440.117/0001-41
08/05/2013
08/05/2015
2012
5
O
24/2012
02.166.196.0001-14 26/09/2012
26/09/2015
2012
4
O
24/2012
02.166.196.0001-14 26/09/2012
26/09/2015
3
3
2012
12
O
24/2012
02.166.196.0001-14 26/09/2012
26/09/2015
3
3
Observações: na área 12 o nível de escolaridade para office boy é ensino médio e para auxiliar de almoxarifado é ensino fundamental.
LEGENDA
Área:












Fonte:

Segurança;
Transportes;
Informática;
Copeiragem;
Recepção;
Reprografia;
Telecomunicações;
Manutenção de bens móvies
Manutenção de bens imóveis
Brigadistas
Apoio Administrativo – Menores Aprendizes
Outras

M

Sit.

S

P
2
4
24

C
2
4
24

7

7

P

C

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.

E
P
P
P
P
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Unidade Contratante
Nome: Instituto Federal de Alagoas – Campus Satuba
UG/Gestão: 158382 / 26402
Ano do
Contrato

Área

Natureza

Identificação do
Contrato

CNPJ: 10.825.373/0004-06
Informações sobre os Contratos
Empresa
Período Contratual de
Contratada
Execução das Atividades
(CNPJ)
Contratadas

Nível de Escolaridade Exigido dos
Trabalhadores Contratados
F

Início
Fim
P
C
2009
16
O
02/2009
01.182.827/0001-26 01/06/2009
01/06/2015
8
8
2009
21
O
02/2009
01.182.827/0001-26 01/06/2009
01/06/2015
8
8
2009
24
O
02/2009
01.182.827/0001-26 01/06/2009
01/06/2015
24
24
2012
17
O
04/2012
02.166.196.0001-14 27/09/2012
27/09/2015
2012
24
O
04/2012
02.166.196.0001-14 27/09/2012
27/09/2015
2
2
Observações: no item 24 o nível de escolaridade para office boy é ensino médio e para auxiliar de almoxarifado é ensino fundamental.
LEGENDA
Área:












Fonte:

Segurança;
Transportes;
Informática;
Copeiragem;
Recepção;
Reprografia;
Telecomunicações;
Manutenção de bens móvies
Manutenção de bens imóveis
Brigadistas
Apoio Administrativo – Menores Aprendizes
Outras

M
P

10
2

Sit.

S
C

P

C

10
2

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.

P
P
P
P
P
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Unidade Contratante
Nome: Instituto Federal de Alagoas – Campus Maceió
UG/Gestão: 158381 / 26402
Ano do
Contrato

Área

Natureza

Identificação do
Contrato

CNPJ: 10.825.373/0003-17
Informações sobre os Contratos
Empresa
Período Contratual de
Contratada
Execução das Atividades
(CNPJ)
Contratadas

Nível de Escolaridade Exigido dos
Trabalhadores Contratados
F

Início
Fim
P
C
2012
29
O
06/2012
02.166.196.0001-14 27/09/2012
27/09/2015
2012
28
O
06/2012
02.166.196.0001-14 27/09/2012
27/09/2015
1
1
2012
36
O
06/2012
02.166.196.0001-14 27/09/2012
27/09/2015
3
3
Observações: no item 36 o nível de escolaridade para office boy é ensino médio e para auxiliar de almoxarifado é ensino fundamental.
LEGENDA
Área:












Fonte:

Segurança;
Transportes;
Informática;
Copeiragem;
Recepção;
Reprografia;
Telecomunicações;
Manutenção de bens móvies
Manutenção de bens imóveis
Brigadistas
Apoio Administrativo – Menores Aprendizes
Outras

M

Sit.

S

P
24

C
24

1

1

P

C

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.

P
P
P

221
Unidade Contratante
Nome: Instituto Federal de Alagoas – Campus Marechal Deodoro
UG/Gestão: 158380 / 26402
Ano do
Contrato

Área

Natureza

Identificação do
Contrato

CNPJ: 10.825.373/0002-36
Informações sobre os Contratos
Empresa
Período Contratual de
Contratada
Execução das Atividades
(CNPJ)
Contratadas

Nível de Escolaridade Exigido dos
Trabalhadores Contratados
F

Início
Fim
P
C
2012
41
O
03/2012
02.166.196.0001-14 27/09/2012
27/09/2015
2012
48
O
03/2012
02.166.196.0001-14 27/09/2012
27/09/2015
1
1
Observações: no item 48 o nível de escolaridade para office boy é ensino médio e para auxiliar de almoxarifado é ensino fundamental.
LEGENDA
Área:












Fonte:

Segurança;
Transportes;
Informática;
Copeiragem;
Recepção;
Reprografia;
Telecomunicações;
Manutenção de bens móvies
Manutenção de bens imóveis
Brigadistas
Apoio Administrativo – Menores Aprendizes
Outras

M
P
12
1

Sit.

S
C
12
1

P

C

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.

P
P

222
Unidade Contratante
Nome: Instituto Federal de Alagoas – Campus Palmeira dos Indios
UG/Gestão: 158383 / 26402
Ano do
Contrato

Área

Natureza

Identificação do
Contrato

CNPJ: 10.825.373/0005-89
Informações sobre os Contratos
Empresa
Período Contratual de
Contratada
Execução das Atividades
(CNPJ)
Contratadas

Nível de Escolaridade Exigido dos
Trabalhadores Contratados
F

Início
Fim
P
C
2012
53
O
02/2012
02.166.196.0001-14 27/09/2012
27/09/2015
2012
52
O
02/2012
02.166.196.0001-14 27/09/2012
27/09/2015
1
1
2012
60
O
02/2012
02.166.196.0001-14 27/09/2012
27/09/2015
1
1
Observações: No item 60 o nível de escolaridade para office boy é ensino médio e para auxiliar de almoxarifado é ensino fundamental.
LEGENDA
Área:












Fonte:

Segurança;
Transportes;
Informática;
Copeiragem;
Recepção;
Reprografia;
Telecomunicações;
Manutenção de bens móvies
Manutenção de bens imóveis
Brigadistas
Apoio Administrativo – Menores Aprendizes
Outras

M

Sit.

S

P
12

C
12

1

1

P

C

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.

P
P
P

223
Unidade Contratante
Nome: Instituto Federal de Alagoas – Campus Arapiraca
UG/Gestão: 152805 / 26402
Ano do
Contrato

Área

Natureza

Identificação do
Contrato

CNPJ: 10.825.373/0011-27
Informações sobre os Contratos
Empresa
Período Contratual de
Contratada
Execução das Atividades
(CNPJ)
Contratadas

Nível de Escolaridade Exigido dos
Trabalhadores Contratados
F

Início
Fim
P
C
2012
65
O
01/2012
02.166.196.0001-14 17/10/2012
17/10/2015
2012
72
O
01/2012
02.166.196.0001-14 17/10/2012
17/10/2015
2
2
Observações: No item 72 nível de escolaridade para office boy é ensino médio e para auxiliar de almoxarifado é ensino fundamental.
LEGENDA
Área:












Fonte:

Segurança;
Transportes;
Informática;
Copeiragem;
Recepção;
Reprografia;
Telecomunicações;
Manutenção de bens móvies
Manutenção de bens imóveis
Brigadistas
Apoio Administrativo – Menores Aprendizes
Outras

M
P
10
2

Sit.

S
C
10
2

P

C

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.

P
P

224
Unidade Contratante
Nome: Instituto Federal de Alagoas – Campus Piranhas
UG/Gestão: 152802 / 26402
Ano do
Contrato

Área

Natureza

Identificação do
Contrato

CNPJ: 10.825.373/0008-21
Informações sobre os Contratos
Empresa
Período Contratual de
Contratada
Execução das Atividades
(CNPJ)
Contratadas

Nível de Escolaridade Exigido dos
Trabalhadores Contratados
F

2012
77
O
01/2012
2012
76
O
01/2012
2012
84
O
01/2012
Observações: o item 84 categoria auxiliar de almoxarifado.
LEGENDA
Área:













Fonte:

Segurança;
Transportes;
Informática;
Copeiragem;
Recepção;
Reprografia;
Telecomunicações;
Manutenção de bens móvies
Manutenção de bens imóveis
Brigadistas
Apoio Administrativo – Menores Aprendizes
Outras

02.166.196.0001-14
02.166.196.0001-14
02.166.196.0001-14

Início
17/10/2012
17/10/2012
17/10/2012

Fim
17/10/2013
17/10/2013
17/10/2013

M

P

C

1
1

1
1

P
2

Sit.

S
C
2

P

C

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.

A
A
A
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Unidade Contratante
Nome: Instituto Federal de Alagoas – Campus Murici
UG/Gestão: 152803 / 26402
Ano do
Contrato

Área

Natureza

Identificação do
Contrato

CNPJ: 10.825.373/0009-02
Informações sobre os Contratos
Empresa
Período Contratual de
Contratada
Execução das Atividades
(CNPJ)
Contratadas

Nível de Escolaridade Exigido dos
Trabalhadores Contratados
F

2012
89
O
2012
88
O
2012
96
O
Observações: item 96 auxiliar de almoxarifado.
LEGENDA
Área:












Fonte:

01/2012
01/2012
01/2012

Segurança;
Transportes;
Informática;
Copeiragem;
Recepção;
Reprografia;
Telecomunicações;
Manutenção de bens móvies
Manutenção de bens imóveis
Brigadistas
Apoio Administrativo – Menores Aprendizes
Outras

02.166.196.0001-14
02.166.196.0001-14
02.166.196.0001-14

Início
17/10/2012
17/10/2012
17/10/2012

Fim
17/10/2015
17/10/2015
17/10/2015

M

P

C

1
2

1
2

P
2

Sit.

S
C
2

P

C

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.

P
P
P

226
Unidade Contratante
Nome: Instituto Federal de Alagoas – Campus Santana do Ipanema
UG/Gestão: 152801 / 26402
Ano do
Contrato

Área

Natureza

Identificação do
Contrato

CNPJ: 10.825.373/0007-40
Informações sobre os Contratos
Empresa
Período Contratual de
Contratada
Execução das Atividades
(CNPJ)
Contratadas

Nível de Escolaridade Exigido dos
Trabalhadores Contratados
F

Início
Fim
P
C
P
2012
101
O
01/2012
02.166.196.0001-14 17/10/2012
17/10/2015
3
2012
100
O
01/2012
02.166.196.0001-14 17/10/2012
17/10/2015
1
1
2012
108
O
01/2012
02.166.196.0001-14 17/10/2012
17/10/2015
1
1
1
Observações: No item 108 o nível de escolaridade para office boy é ensino médio e para auxiliar de almoxarifado é ensino fundamental.
LEGENDA
Área:












Fonte:

Segurança;
Transportes;
Informática;
Copeiragem;
Recepção;
Reprografia;
Telecomunicações;
Manutenção de bens móvies
Manutenção de bens imóveis
Brigadistas
Apoio Administrativo – Menores Aprendizes
Outras

M

Sit.

S
C
3

P

C

1

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.

P
P
P

227
Unidade Contratante
Nome: Instituto Federal de Alagoas – Campus São Miguel dos Campos
UG/Gestão: 152804 / 26402
Ano do
Contrato

Área

Natureza

Identificação do
Contrato

CNPJ: 10.825.373/0010-46
Informações sobre os Contratos
Empresa
Período Contratual de
Contratada
Execução das Atividades
(CNPJ)
Contratadas

Nível de Escolaridade Exigido dos
Trabalhadores Contratados
F

Início
Fim
P
C
P
2012
113
O
01/2012
02.166.196.0001-14 17/10/2012
17/10/2015
2
2012
112
O
01/2012
02.166.196.0001-14 17/10/2012
17/10/2015
2
2
2012
120
O
01/2012
02.166.196.0001-14 17/10/2012
17/10/2015
1
1
1
Observações: No item 120 o nível de escolaridade para office boy é ensino médio e para auxiliar de almoxarifado é ensino fundamental.
LEGENDA
Área:












Fonte:

Segurança;
Transportes;
Informática;
Copeiragem;
Recepção;
Reprografia;
Telecomunicações;
Manutenção de bens móvies
Manutenção de bens imóveis
Brigadistas
Apoio Administrativo – Menores Aprendizes
Outras

M

Sit.

S
C
2

P

C

1

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.

P
P
P
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Unidade Contratante
Nome: Instituto Federal de Alagoas – Campus Penedo
UG/Gestão: 152800 / 26402
Ano do
Contrato

Área

Natureza

Identificação do
Contrato

CNPJ: 10.825.373/0006-60
Informações sobre os Contratos
Empresa
Período Contratual de
Contratada
Execução das Atividades
(CNPJ)
Contratadas

Nível de Escolaridade Exigido dos
Trabalhadores Contratados
F

Início
Fim
P
C
P
2012
125
O
01/2012
02.166.196.0001-14 17/10/2012
17/10/2015
4
2012
124
O
01/2012
02.166.196.0001-14 17/10/2012
17/10/2015
1
1
2012
132
O
01/2012
02.166.196.0001-14 17/10/2012
17/10/2015
1
1
1
Observações: No item 132 o nível de escolaridade para office boy é ensino médio e para auxiliar de almoxarifado é ensino fundamental.
LEGENDA
Área:












Fonte:

Segurança;
Transportes;
Informática;
Copeiragem;
Recepção;
Reprografia;
Telecomunicações;
Manutenção de bens móvies
Manutenção de bens imóveis
Brigadistas
Apoio Administrativo – Menores Aprendizes
Outras

M

Sit.

S
C
4

P

C

1

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.

P
P
P
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Unidade Contratante
Nome: Instituto Federal de Alagoas – Campus Maragogi
UG/Gestão: 152815 / 26402
Ano do
Contrato

Área

Natureza

Identificação do
Contrato

CNPJ: 10.825.373/0012-08
Informações sobre os Contratos
Empresa
Período Contratual de
Contratada
Execução das Atividades
(CNPJ)
Contratadas

Nível de Escolaridade Exigido dos
Trabalhadores Contratados
F

Início
Fim
P
C
P
2012
137
O
01/2012
02.166.196.0001-14 17/10/2012 17/10/2015
2
2012
136
O
01/2012
02.166.196.0001-14 17/10/2012 17/10/2015
2
2
2012
144
O
01/2012
02.166.196.0001-14 17/10/2012 17/10/2015
1
1
2
Observações: No item 144 o nível de escolaridade para office boy é ensino médio e para auxiliar de almoxarifado é ensino fundamental.
LEGENDA
Área:












Fonte:

Segurança;
Transportes;
Informática;
Copeiragem;
Recepção;
Reprografia;
Telecomunicações;
Manutenção de bens móvies
Manutenção de bens imóveis
Brigadistas
Apoio Administrativo – Menores Aprendizes
Outras

M

Sit.

S
C
2

P

C

2

Natureza: (O) Ordinária; (E) Emergencial.
Nível de Escolaridade: (F) Ensino Fundamental; (M) Ensino Médio; (S) Ensino Superior.
Situação do Contrato: (A) Ativo Normal; (P) Ativo Prorrogado; (E) Encerrado.
Quantidade de trabalhadores: (P) Prevista no contrato; (C) Efetivamente contratada.

P
P
P
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7.2.3. Análise Crítica
O Instituto Federal de Alagoas – IFAL faz uso dos serviços de diversas categorias profissionais, devidamente contratadas.
Durante a vigência dos referidos contratos, no geral, têm ocorrido, de forma decrescente, algumas vicissitudes, normais a qualquer contratação
do serviço público.
O não fornecimento de fardamentos, esporádica ausência de funcionários e algumas outras questões têm sido prontamente solucionadas pelos
fiscais (Eficaz, Ativa e Tigre).
No entanto, quanto à BRA, a situação se encontra um pouco mais carente de observação, visto que a empresa tem continuamente atrasado os
salários e demais verbas trabalhistas, ao que a Administração tem buscado meios de resolver tal ocorrência.
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8. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO
8.1 Gestão da Frota de Veículos Próprios e Contratados de Terceiros
a) Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos:
A gestão da frota de veículos do IFAL é feita de acordo com as normas gerais do serviço público
federal, especificamente seguindo a Instrução Normativa nº 03 do MPOG, publicada em 19 de maio
de 2008, sendo regulamentada internamente pela Portaria nº 1871/GR, de 12 de agosto de 2013.
b) Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UJ:
A frota de veículos do IFAL tem extrema importância nas atividades diárias do instituto. Se
considerarmos o grande número de alunos matriculados nos cursos integrados, subsequentes, de
tecnologia, bacharelado, PROEJA, Licenciaturas, além do atendimento de programas (esses sendo
desenvolvidos em grande parte no interior do estado) como o Mulheres Mil, UAB e PRONATEC, a
utilização da frota de veículos é fundamental para o atendimento dessas demandas, suprindo tanto
as atividades administrativas quanto as atividades de ensino, apoiando as atividades de pesquisa,
extensão, esportivas, científicas, culturais e outras atividades importantes para o desenvolvimento
acadêmico. O instituto está em processo de expansão e interiorização, tornando-se necessário
viagens constantes para acompanhamento e fiscalização das obras em andamento. Além desses
motivos, há câmpus que se situam distantes da capital, como é o caso do campus da cidade de
Piranhas (a cerca de 300 km da capital), os veículos proporcionam uma maior mobilidade nos casos
de reuniões na Reitoria ou outros eventos. Dessa forma, a frota de veículos é imprescindível para o
atendimento dos objetivos institucionais, oferencendo assim um ensino de qualidade em todo o
estado de Alagoas, surgindo aí a importância de manter uma frota nova que atenda as demandas.
Tabela 74- Quantidade de veículo em uso ou na responsabilidade da UJ
GRUPO

QUANTIDADE TOTAL

Veículo de Transporte Institucional

1

Veículo de Serviço Comum

65

TOTAL GERAL

66

d) - Km total (ano: 2014) de Veículos de Transporte Institucional: 7276 km (606,33 km/mês)
- Km total (ano: 2014) de Veículos de Serviço Comum: 1.490.833 km (124.236,08 km/mês)
e) - Idade Média Veículos de Transporte Institucional: 4 anos
- Idade Média Veículos de Serviço Comum: 8 anos
Tabela 75- Custos associados a manutenção de frota
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MANUTENÇÃO DA FROTA - 2014
Gasto Anual
Combustível

Manutenção/
Conservação

Reparos

Seguro
Veicular

Gastos com
licenciamento

Total (R$)

R$ 643.369,73

R$ 381.148,92

R$ 37.150,50

R$ 47.551

R$ 27.418,71

1.136.638,86

Plano de substituição de frota:
Apesar da normativa falar em substituição de veículos com 5 anos de uso, no geral, a frota
encontra-se em bom estado de conservação, ainda sendo economicamente viável mantê-la, não
havendo hoje a necessidade de substituição, porém levando em consideração a expansão do
instituto, há a necessidade de aquisição de novos veículos. Há alguns veículos mais antigos que não
estão com um bom custo-benefício em virtude dos gastos com manutenção ou reparos, mas já há
comissão de desfazimento instaurada para cuidar desses casos.
Razões de escolha de aquisição em detrimento de locação:
Conforme comentários já feitos no item "b)", o instituto conta com uma grande área de
atendimento, assim sendo a frota própria ajuda na celeridade do cumprimento da missão
institucional.
Estrutura de controles de que a Unidade Jurisdicionada dispõe para assegurar uma prestação
eficiente e econômica do serviço de transporte:
O IFAL conta em seu organograma com uma Coordenadoria de Transportes em cada campus, além
de também existir na Reitoria. Cada setor desse é responsável pela gestão da frota referente ao seu
campus/Reitoria. De acordo com a portaria do transportes do IFAL mencionada no item "a)", onde
tem a previsão da documentação utilizada para controle de frota, trabalha-se com formulários para
solicitação e relatório de viagem, além de controle de quilometragem, de gastos com combustível,
manutenção, seguro e outros que estejam ligados a gestão dos veículos.

8.1.2 Frota de Veículos Automotores a Serviço da UJ, mas contratada de terceiros
Não há frota terceirizada, mas há contratos de locação, utilizados quando a frota própria não é
suficiente para atender as demandas do Instituto. As empresas contradas são as seguintes:
– SR Locação e Serviços LTDA-EPP
- CNPJ: 11.399.304/0001-90
- Pregão eletrônico; 06/2014; 30/09/14 a 30/09/15; R$ 103.750,00; e R$ 0,00;
– Locadora Viva LTDA-ME
- CNPJ: 09.440.071/0001-80
- Pregão eletrônico; 05/2014; 19/08/14 a 19/08/15; R$ 195.135,45; e R$ 0,00;
– DMR Projetos LTDA – ME
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- CNPJ: 07.324.689/0001-59
- Pregão eletrônico; 04/2014; 18/08/14 a 18/08/15; R$ 71.248,80; e R$ 0,00.

8.2. Gestão do Patrimônio Imobiliário
A Gestão tem-se empenhado em fazer o levantamento de todos os dados patrimoniais
imobiliários do IFAL.
Para tanto, está em implantação, no Módulo do Patrimônio (dentro do SIPAC – Sistema
Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos), a área que abrange as informações
relacionadas aos imóveis institucionais.
Em paralelo, tem-se encaminhado ações no intuito de manter um cadastro atualizado no
SPIUnet – Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União.
Foram feitos estudos dos dados a serem cadastrados e deles foram obtidos modelos de
formulários para preenchimento dos dados.
Foi solicitado, então, ao setor de origem destes dados, via memorando eletrônico, o
preenchimento destes formulários para posterior cadastro, pelo setor de Patrimônio, no site do
SPIUnet.
O setor prontamente atendeu a solicitação e, após a inserção dos dados nos formulários, os
encaminhou para as devidas providências.
No entanto, alguns empecilhos foram constatados que tornou inviável de que a conclusão se
desse dentro do prazo solicitado: 1) dados estavam incompletos, em alguns formulários, 2) os que
continham informação mínima, no momento de atualização no SPIUnet, foram solicitados dados
como “processo”, tendo resolução já providenciada e também, 3) período de férias dos servidores
responsáveis pela fornecer estes dados.
Justifica-se, portanto, a não conclusão total do processo de controle dos bens imóveis, sem
que isso signifique a não atenção.
Seguem, em anexo, os documentos comprobatórios.

O Quadro A.8.2.1 a seguir, denominado Distribuição Espacial de Bens Imóveis de Uso Especial de
Propriedade da União, está organizado de modo a permitir a identificação do quantitativo de
imóveis de propriedade da União que estavam sob a responsabilidade da UJ no final dos exercícios
2014 e 2013, contemplando a localização geográfica dos bens locados no Brasil e no exterior.

Quadro A.8.2.1 – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da
União
LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
BRASIL

ALAGOAS
Maceió
Satuba

QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE
PROPRIEDADE DA UNIÃO DE
RESPONSABILIDADE DA UJ
EXERCÍCIO 2014 EXERCÍCIO 2013
2
1

2
1
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EXTERIOR

Marechal
Palmeira dos Indios
Maragogi
Penedo
Piranhas
Arapiraca
São Miguel
Viçosa
Murici
Santana do Ipanema
Coruripe
Batalha
Subtotal Brasil
PAÍS 1
cidade 1
cidade 2
cidade “n”
PAÍS “n”
cidade 1
cidade 2
cidade “n”
Subtotal Exterior
Total (Brasil + Exterior)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

-

-

15

12

Fonte: PRDI/IFAL

8.3 Bens Imóveis Locados de Terceiros
O Instituto Federal de Alagoas não faz uso de Imóveis Locados de terceiros.
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9. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
9.1 Gestão da tecnologia da informação (TI).
Em 2014 a Diretoria de Tecnologia da Informação visando otimizar os serviços prestados, a
segurança da informação, a resposta célere a gestão de riscos de TI, bem como a seminal
implementação dos processos de governança de TI – COBIT – e a Biblioteca de serviços de TI –
ITIL, capacitou por meio da Escola Superior de Redes – ESR – e a Rede Nacional de Pesquisa –
RNP, 12 servidores de todos os câmpus e da Reitoria do IFAL. Esta capacitação proporcionou
melhorias substanciais na formação e atuação dos servidores, a qual refletiu diretamente nos
serviços e entregas da área de TI do IFAL.
Dando continuidade as ações para implementação das políticas de Segurança da Informação
no IFAL, a DTI realizou reuniões entre seus colaboradores visando alinhar o entendimento quanto
as diretrizes e métricas a serem implantadas. Esta oportunidade de convergência de saberes fora
essencial para o início da elaboração das políticas de segurança da informação, bem como para
uniformizar quais controles deverão ser utilizados para minimizar de riscos, análise de investimento
da infraestrutura de TI e conscientização dos usuários em relação aos processos de segurança da
informação.
Importa ressaltar outra atividade da DTI, com o apoio da Pró-Reitoria de Administração e
Planejamento e Reitoria do IFAL, qual fora a aquisição, implantação por módulos e início das
atividades de um Sistema Integrado de Informações Gerenciais – SIG. No tocante ao módulo
Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos – SIPAC, já está implantando e em
funcionamento o módulo de Protocolo, além disso os módulos de Almoxarifado, Orçamento,
Compras, Licitações Patrimônio estão em funcionamento. Além deste, o módulo Sistema Integrado
de Gestão de Recursos Humanos – SIGRH – o qual está em funcionamento o módulo Cadastro,
Cadastro de dependentes e Férias.
Além disso, em 2014 o módulo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas –
SIGAA fora implementado, estando em funcionamento os módulos de Curso Superior e em fase de
implantação para o início de ano letivo de 2015 o módulo Técnico/Médio.
Por fim, o IFAL contratou empresa especializada em transmissão de dados, voz e vídeo,
sobre a tecnologia de Multi Protocol Label Switching – MPLS. Desta forma, esta contratação visa
garantir a qualidade de serviços das salas de videoconferência, bem como a futura implantação da
telefonia VoIp, a qual interligará todos os câmpus do IFAL reduzindo os gastos com telefonia fixa,
e, por fim, acessos aos sistemas internos da instituição. Importa ressaltar que as ligações entre a
Reitoria e o câmpus Maceió já ocorrem por meio do VoIp.
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a) relação dos sistemas e a função de cada um deles;
Tabela 76- Relação e função dos sistemas
Sistema

Endereço

Finalidade

SIPAC – Sistema Integrado de Patrimônio,
Administração e Contratos

http://sipac.ifal.edu.br O SIPAC informatiza os fluxos da área administrativa através da informatização de todo o orçamento
distribuído no âmbito interno e das requisições que demandam este orçamento (Material, Passagens, Diárias,
Suprimento de Fundos, Auxílio Financeiro, prestações de serviço pessoa física e jurídica, etc). Informatiza
também os almoxarifados (centrais e setoriais), todo o controle patrimonial, as compras e licitações, o
controle de atas e pedidos em registros de preços, o acompanhamento de entrega de empenhos (liquidação),
o controle de obras e manutenções de bens imóveis, a aquisição de livros pela biblioteca, as faturas de água e
energia, o controle dos contratos e convênios celebrados, o fluxo de processos e documentos eletrônicos, o
registro e pagamento de bolsistas, o acompanhamento das despesas com automóveis e combustíveis. O
SIPAC também disponibiliza portais de informações para os pró-reitores, para a auditoria interna e para a
fundação.

SIGRH – Sistema Integrado de Gestão e de
Recursos Humanos

http://sigrh.ifal.edu.br

SIGAA – Sistema Integrado de Gestão de
Atividades Acadêmicas

http://sigaa.ifal.edu.br O SIGAA informatiza os procedimentos da área acadêmica através dos módulos de: graduação, pósgraduação (stricto e lato sensu), ensino técnico, ensino médio e infantil, submissão e controle de projetos e
bolsistas de pesquisa, submissão e controle de ações de extensão, submissão e controle dos projetos de
ensino (monitoria e inovações), registro e relatórios da produção acadêmica dos docentes, atividades de
ensino a distância e um ambiente virtual de aprendizado denominado Turma Virtual. Da mesma maneira do
SIPAC também disponibiliza portais específicos para: reitoria, professores, alunos, tutores de ensino a
distância, coordenações lato sensu, stricto sensu e de graduação e comissões de avaliação (institucional e
docente).

SIREM – Sistema de Remoção Interna

http://www.sirem.ifal.e Sistema que possui o objetivo de informatizar e dar celeridade aos processos de remoção interna para os
du.br
servidores do IFAL.

Sistema Avaliação de Desempenho
Individual – Técnicos Administrativos

http://avaliacao.ifal.edu Sistema destino a agilizar o processo de avaliação individual dos técnicos administrativos do IFAL.
.br

Sistema de Concursos

http://concurso.ifal.edu. Sistema informatizado para divulgação dos editais de Concursos para preenchimento de vagas para
br
servidores efetivos e temporários. O sistema disponibiliza ao usuário a inscrição no edital, emissão de boleto

O SIGRH informatiza os procedimentos de recursos humanos e planejamento, tais como: marcação/alteração
de férias, cálculos de aposentadoria, avaliação funcional, dimensionamento de força de trabalho, controle de
freqüência, concursos, capacitações, atendimentos on-line, serviços e requerimentos, registros funcionais,
relatórios de RH, plano de gestão e metas, dentre outros. A maioria das operações possui algum nível de
interação com o sistema SIAPE, outras são somente de âmbito interno.
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para pagamento e o comprovante de inscrição.
Sistema de Exames de Seleção

http://exame.ifal.edu.br Sistema informatizado para divulgação dos editais de exame de seleção para os diversos cursos ofertados
pelo IFAL.

Servidor de e-mail – Webmail

http://webmail.ifal.edu. Servidor de e-mail mantido pela Diretoria de Tecnologia da Informação para todo Instituto Federal de
br
Alagoas.

Portal Institucional

http://ifal.edu.br

Portal web oficial do IFAL

b) eventuais necessidades de novos sistemas informatizados ou funcionalidades, suas justificativas e as medidas programadas e/ou em curso para
obtenção dos sistemas;

Tabela 77- Necessidades de novos sistemas informatizados ou funcionalidades, justificativas e medidas programadas
Sistema

Finalidade

Justificativa

PDTI

Sistema com a finalidade de captar as demandas de
tecnologia da informação do Instituto Federal de
Alagoas de forma mais abrangente e rápida.

O levantamento das demandas para a composição do Plano Diretor de Tecnologia da
Informação é a fase mais difícil e demorada para a elaboração do documento. A existência
de uma ferramenta informatizada diminui consideravelmente o tempo gasto nesta etapa,
bem como permite a percepção mais apurada da realidade do Instituto.

Remoção (Novo SIREM)

Substituir o atual sistema de remoção interna,
melhorando a sua integração com o SIGRH.

O atual sistema SIREM foi desenvolvido a partir de uma iniciativa de professores e alunos
do Instituto Federal do Ceará, Campus Maracanaú. Durante a implantação desta ferramenta
no IFAL, percebeu-se a necessidade de adequações tecnológicas a fim de facilitar sua
manutenção e prover a continuidade da solução.

Sistema
Exames

de

Concursos

e Substitui os atuais sistemas de exame de selação e
concursos do IFAL.

Os atuais sistemas foram desenvolvidos em um framework que necessita de atualizações.
Além disso, a partir da implantação dos sistemas SIG no IFAL evidenciou-se a necessidade
de integração de todos os sistemas com esta nova ferramenta o que possibilitará a gestão
interada das informações.

c) relação dos contratos que vigeram no exercício de referência do relatório de gestão, incluindo a descrição de seus objetos, demonstração dos custos
relacionados a cada contrato, dados dos fornecedores e vigência.
Quadro A.9.1 – Contratos na Área de Tecnologia da Informação em 2014
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Fornecedores

Nº do
Contrato

Objeto

Vigência

04/2012

Central telefônica

09/2012

Custo

Valores
Desembolsados
2014

CNPJ

Denominação

16/02/2014 a
16/02/2015

11.199.079/0001-48

Cordeiro e Ferreira LTDA – ME

R$ 573.406,69

R$ 516.065,09

Implantação dos sistemas SIG
no IFAL

12/08/2012 a
12/08/2015

13.406.686/0001-67

SIG SOFTWARE E
CONSULTORIA TI

R$ 1.560.000,00

R$

06/2013

Contratação de serviços de
comunicação de dados, voz e
imagem, serviços de acesso à
internet, com o gerenciamento
de rede e serviços de segurança
de rede.

19/03/2014 a
19/03/2015

05.680.391/0001-56

FSF TECNOLOGIA LTDA - EPP

R$ 451.800,00

R$ 424.325,66

08/2013

Contratação de locação de
impressoras, com cópias
monocromáticas e coloridas.

10/04/2014 a
10/04/2015

01.199.931/0001-23

MEYER COMÉRCIOS E
SERVIÇOS LTDA.

R$ 658.800,00

R$ 476.625,00

40/2013

Telefonia móvel e modem

30/03/2014 a
30/03/2015

02.558.157/0001-62

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

R$ 661.896,00

R$ 503.279,35
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10. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL
10.1. Gestão do Uso dos Recursos Renováveis e Sustentabilidade Ambiental.
Quadro A.10.1 – Aspectos da Gestão Ambiental e Licitações Sustentáveis
Aspectos sobre a gestão ambiental e Licitações Sustentáveis

Avaliação
Sim

Não

e)

Sua unidade participa da Agenda Ambiental da Administração Pública
(A3P)?

X

Na unidade ocorre separação dos resíduos recicláveis descartados, bem como
sua destinação a associações e cooperativas de catadores, conforme dispõe o
Decreto nº 5.940/2006?

X

f)
g)

As contratações realizadas pela unidade jurisdicionada observam os
parâmetros estabelecidos no Decreto nº 7.746/2012?

X

A unidade possui plano de gestão de logística sustentável (PLS) de que trata
o art. 16 do Decreto 7.746/2012? Caso a resposta seja positiva, responda os
itens 5 a 8.

X

h)
i)

A Comissão gestora do PLS foi constituída na forma do art. 6º da IN
SLTI/MPOG 10, de 12 de novembro de 2012?

j)

O PLS está formalizado na forma do art. 9° da IN SLTI/MPOG 10/2012,
atendendo a todos os tópicos nele estabelecidos?

k)

O PLS encontra-se publicado e disponível no site da unidade (art. 12 da IN
SLTI/MPOG 10/2012)?
Caso positivo, indicar o endereço na Internet no qual o plano pode ser
acessado.

l)

Os resultados alcançados a partir da implementação das ações definidas no
PLS são publicados semestralmente no sítio da unidade na Internet,
apresentando as metas alcançadas e os resultados medidos pelos indicadores
(art. 13 da IN SLTI/MPOG 10/2012)?
Caso positivo, indicar o endereço na Internet no qual os resultados podem
ser acessados.

Considerações Gerais
No tocante aos parâmetros estabelecidos no Decreto nº 7.746/2012 (item 3 do presente
quadro), o IFAL, desde 2012, tem passado a exigir em seus Editais a oferta de produtos de
limpeza biodegradáveis, materiais recicláveis e reutilizáveis e equipamentos com melhor
nível de consumo energético. No entanto, tais exigências ainda representam uma pequena
parcela do volume de aquisições do órgão e não atendem INTEGRALMENTE o referido
Decreto.
Quanto ao PLS (item 4 do presente quadro) o IFAL está iniciando a construção de seu
Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS), o qual será elaborado por uma comissão a
ser designada por Portaria do Reitor.
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11.ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE ÓRGÃO DE CONTROLE
11.1. Tratamento de deliberações exaradas em acórdão do TCU
Quadro A.11.1.1 – Cumprimento das deliberações do TCU atendidas no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS

Código SIORG
100900

Deliberações do TCU
Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem
Processo
Acórdão
Item
Tipo
Comunicação Expedida
ACÓRDÃO
Nº
23041.004453/201
1
1569/2014 – TCU – 2ª
9
DE
DOU
0-12
Câmara
Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação
Código SIORG
IFAL E OUTROS
100900
Descrição da Deliberação
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante as
razões expostas pelo Relator, em:
9.1 nos termos dos arts. 33 e 48, conhecer o presente pedido de reexame, em caráter excepcional, para, no mérito,
negar-lhe provimento;
9.2 determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que, nos termos dos arts. 237, inciso VI, e 250, inciso IV, do
Regimento Interno deste Tribunal, autue processo de representação e nele promova a audiência da senhora Edileuza
Lima Ferraz, Diretora de Gestão de Pessoas do IFAL durante o período de 21/09/2010 a 13/01/2012, para que
apresente razões de justificativa em face dos seguintes fatos apurados nos presentes autos:
9.2.1 excessiva demora na apreciação e/ou no encaminhamento a este Tribunal – nos termos dos arts. 48 e 49 da Lei
9.784/99 e dos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/92, respectivamente, – do requerimento formulado pela inativa Rosa
Maria de Melo Machado, em 21/9/2010, nos autos do Processo Administrativo 23041.004453/2010-12, em que a
interessada questiona os fundamentos do Acórdão 4.042/2010-TCU-2ª Câmara, haja vista que a referida petição
somente foi enviada ao Tribunal de Contas da União em 13/1/2012, por força do Ofício 44628-TCU/Sefip, de
20/12/2011, que reiterou os termos do anterior Ofício 21.554-TCU/Sefip, de 2/8/2010, referente à notificação do
IFAL sobre o aludido acórdão;
9.2.2 descumprimento da obrigação expressa no art. 15 da Instrução Normativa-TCU 55/2007, que, em face do
Acórdão 4.042/2010-TCU-2ª Câmara, impôs à unidade jurisdicionada o dever de comunicar a este Tribunal, no
prazo de quinze dias, contados da ciência da aludida deliberação, as providências adotadas para a interrupção dos
pagamentos decorrentes do ato de aposentadoria da servidora Rosa Maria de Melo Machado, impugnado naquele
decisum, sob pena de solidariedade da autoridade administrativa na obrigação de ressarcimento das quantias pagas
após essa data, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 8.443/92;
9.3 dar ciência deste Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam, à recorrente e à Reitoria do
Instituto Federal de Educação Tecnológica de Alagoas;
9.4 restituir os autos à Sefip para a adoção das providências ora determinadas.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Código SIORG
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
100900
Síntese da Providência Adotada
Informamos que o Acórdão Nº 1569/2014 – TCU – 2ª Câmara foi devidamente cumprido pelo órgão ao prestar
justificativas acerca dos fatos relativos à tramitação do processo nº 23041.004453/2010-12, cujo objeto trata de
pedido de reexame interposto por ROSA MARIA DE MELO MACHADO contra o Acórdão 4042/2010-TCU-2ª
Câmara.
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Síntese dos Resultados Obtidos
Cumprida
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Nada a declarar

Quadro A.11.1.2 – Situação das deliberações do TCU que permanecem pendentes de
atendimento no exercício
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa

Código SIORG

INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS

100900
Deliberações do TCU

Deliberações Expedidas pelo TCU
Ordem

Processo

Acórdão

Item

Tipo

Órgão/Entidade Objeto da Determinação e/ou Recomendação

Comunicação Expedida

Código SIORG

Descrição da Deliberação
Justificativa Apresentada pelo seu não Cumprimento
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Justificativa para o seu não Cumprimento:
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Não houve
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11.2. Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno (OCI)
Quadro A.11.2.1 – Relatório de cumprimento das recomendações do órgão de controle interno
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS

Código SIORG
100900
Recomendações do OCI

Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem
1

Identificação do Relatório de Auditoria
201407328

Item do RA
Item nº: 3.1.1.3

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
SA 201407328
Código SIORG

INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS
100900
Item nº: 3.1.1.3/ Recomendação 1 Diante de exposto, entende-se como melhor prática administrativa, visando
propiciar os requisitos de independência e qualidade dos trabalhos de Auditoria, bem como garantir o respeito ao
princípio de segregação de funções, encaminhar para aprovação do Conselho Superior a minuta do Regimento
Interno da Auditoria Interna com as alterações propostas, tratando conforme orientação constante do Acórdão TCU
nº 1074/2009? Plenário sobre pelo menos: 1. posição da unidade de auditoria interna na organização; 2. autoridade
da unidade de auditoria interna na organização, incluindo 2.1. autorização de acesso irrestrito a registros, pessoal,
informações e propriedade físicas relevantes para executar suas auditorias; 2.2. obrigação dos departamentos da
organização de divulgarem as informações solicitadas pela auditoria de forma tempestiva e completa sob pena de
falta funcional; 2.3. possibilidade de obter apoio necessário dos funcionários dos departamentos onde a auditoria
está sendo realizada e de assistência de especialistas/profissionais quando considerado necessário de dentro ou de
fora da organização. 3. compromisso de confidencialidade por parte dos auditores; 4. âmbito de atuação das
atividades da auditoria interna, inclusive prevendo trabalhos de avaliação de sistemas de controles internos; 5. a
natureza de eventuais trabalhos de consultoria que a unidade de auditoria interna preste à organização; 6. proibição
de participação em atividades que possam caracterizar cogestão e por isso inviabilizem sua avaliação posterior; 7.
estabelecimento de regras de objetividade e confidencialidade exigidas dos auditores interno no desempenho de
suas funções.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Auditoria Interna/Reitoria
100900
Síntese da Providência Adotada
Centralização de todos os Auditores na Reitoria, Portaria de Concessão de acesso da Auditoria Interna a todo e
qualquer documento e Aprovação do Regimento Interno, conforme Resolução nº 46/CS de 22 de dezembro 2014.
Síntese dos Resultados Obtidos
Melhoria da execução das ações do PAINT/2014
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Em 30 de junho de 2014, foi publicada a Portaria 1.392/GR que lotou todos os Auditores na Reitoria (anteriormente
04 membros da equipe estavam lotados nos Campi Maceió, Marechal Deodoro, Satuba e Palmeira dos Índios),
seguindo a tendência de centralização dos trabalhos, e consequentemente, fortalecendo o setor e permitindo maior
interação entre os membros da equipe, bem como, promovendo, maior intercâmbio de informações e o
enriquecimento dos trabalhos. E finalmente em dezembro foi aprovado pelo Conselho Superior através de portaria,
o Regimento Interno da Auditoria do IFAL.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS

Código SIORG
100900
Recomendações do OCI

Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

2

Item do RA
Item nº: 3.1.1.5

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
SA 201407328
Código SIORG

INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS
100900
Item nº: 3.1.1.5/Recomendação 1 Elaborar um índice de evidências para cada relatório realizado, indicando de
forma clara e precisa quais documentos são suporte para cada um dos achados de auditoria constantes do relatório
de forma a garantir a organização, a rastreabilidade e a transparência dos papéis de trabalho.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Auditoria Interna
Síntese da Providência Adotada
Elaboração de Índice de Evidências para cada Relatório de Auditoria elaborado.

100900

Síntese dos Resultados Obtidos
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
A elaboração do Índice de Evidências é parte das ações de padronização dos trabalhos desenvolvidos pela Auditoria
Interna.

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS

Código SIORG
100900
Recomendações do OCI

Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

3

Item do RA
Item nº: 3.1.1.5

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
SA 201407328
Código SIORG

INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS
100900
Item nº: 3.1.1.5/Recomendação 2 Viabilizar a implantação de um sistema informatizado adequado ao registro das
constatações elaboradas pela Auditoria Interna que possa subsidiar a elaboração do índice de evidências e demais
registros necessários e pertinentes ao trabalho do setor.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Auditoria Interna/DTI
100900
Síntese da Providência Adotada
O Instituto Federal de Educação – IFAL, em 2011, adquiriu os sistemas SIG que trata-se de uma família de sistemas
integrados para gestão Pública Administrativa e de Recursos Humanos, sob propriedade da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte (UFRN). Os sistemas estão sendo implantados, de modo que o módulo Auditoria ainda não foi
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implantado.
Síntese dos Resultados Obtidos
Não há
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
O sistema “Módulo Auditoria”, ainda não foi implantado

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS

Código SIORG
100900
Recomendações do OCI

Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

4

Item do RA
Constatação (004)/
Recomendação (001)

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
SA 201108747
Código SIORG

INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS
100900
Constatação (004)/ Recomendação (001) Implementar rotinas, procedimentos, mecanismos de controles internos
os quais garantam a integridade dos lançamentos efetuados nas fichas financeiras e nos dados cadastrais dos
servidores no sistema SIAPE.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Diretoria de Gestão de pessoas
100900
Síntese da Providência Adotada
Fizemos levantamento dos meses cujos reembolsos pelo Estado de Alagoas estão em atraso no início do mês de
agosto do corrente ano, a fim de encaminharmos ofício informando o débito com o IFAL e solicitando a
comprovação do pagamento das remunerações da servidora STELLA LIMA DE ALBUQUERQUE.
Informamos todas as notificações informando a necessidade do reembolso de 2010 a 2014 foram periodicamente
enviadas ao Estado de Alagoas, sendo a última o Ofício nº 370/2014/DGP/IFAL, de 19 de agosto de 2014, por meio
do qual o IFAL solicitou o reembolso das remunerações dos meses de julho e agosto/2014.
O processo administrativo por meio do qual se faz acompanhamento de reembolso das remunerações da servidora
STELLA LIMA DE ALBUQUERQUE pelo Estado de Alagoas encontra-se em diligência na Procuradoria Federal
junto ao IFAL, para análise e emissão de parecer sobre o questionamento levantado pela Diretoria de Gestão de
Pessoas sobre a necessidade de ressarcimento também do encargo social “PSS-cota patronal”, no período anterior à
data da publicação Instrução Normativa RFB nº 1.332/2013, a despeito do prescrito no seu art. 12, I, “a”, 1 a 3
(despacho em anexo comprovando a consulta à Procuradoria Federal).
Síntese dos Resultados Obtidos
A DGP vem capacitando todo seus servidores visando a melhoria de suas ações do setor e com isso buscando
implementar novos mecanismos de controles internos para garantir a integridades das mesmas.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Existência de plano de capacitação no IFAL para dar suporte a área de RH.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS

Código SIORG
100900
Recomendações do OCI

Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

5

Item do RA
Constatação (004)/
Recomendação (002)

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
SA 201108747
Código SIORG

INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS
100900
Constatação (004)/ Recomendação (002)
Promover reciclagem do pessoal que trabalha no setor responsável pelos lançamentos das vantagens pecuniárias dos
servidores na folha de pagamentos, como forma de prevenir concessões de vantagens em desconformidade com a
legislação pertinente.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Diretoria de Gestão de Pessoas
100900
Síntese da Providência Adotada
Dar continuidade à execução do Plano Anual de Capacitação de servidores no âmbito do IFAL, que contempla
cursos in company, isto é, aqueles realizados por empresa contratada mas dentro das dependências do IFAL, bem
como cursos externos dos servidores, conforme solicitações específicas dos interessados.
Encontra-se prevista a realização do curso “Lei 8.112/1990”, nos dias 01 a 03 de outubro de 2014, o qual contará
com a participação dos servidores lotados na Diretoria de Gestão de Pessoas e seus departamentos, para reciclagem
e atualização dos mesmos sobre a matéria de legislação de pessoal no âmbito do serviço público federal - Poder
Executivo, o que inclui as medidas para o controle dos reembolsos das remunerações pelo IFAL nas hipótese de
cessões de servidores a órgãos públicos estaduais e municipais.
No período de 2011 a 2014, os servidores lotados na Coordenação de Aposentadorias e Pensões vêm participando
de cursos de atualização em sua área de atuação e em temáticas correlatas, quais sejam:
Curso de Aposentadoria e Pensões na Administração Pública
•Curso SIAPE e SIAPECAD
•Curso de Averbação de Tempo de Serviço/Contribuição
•Nova Reforma da Previdência – FUNPRESP.
Dar
continuidade
à execução
do Plano Anual de Capacitação de servidores no âmbito do IFAL, que contempla
Síntese
dos Resultados
Obtidos
O setor de RH do IFAL já vem apresentando um nível de satisfação considerado bom com os cursos de capacitação
que estão sendo oferecidos a seus servidores.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
O Gestor de RH deve concentrar esforços principalmente na capacitação contínua dos servidores desta
Coordenação de Aposentadorias e Pensões por exigir execução de atividades complexas e de longo prazo.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS

Código SIORG
100900
Recomendações do OCI

Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

6
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Item do RA
Constatação(007)/Re
comendação(001)

Comunicação Expedida
SA 201108747
Código SIORG

INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS
100900
Constatação(007)/Recomendação (001) Implementar rotinas, procedimentos, mecanismos de controles internos os
quais garantam a integridade dos lançamentos efetuados nas fichas financeiras e nos dados cadastrais dos servidores
no sistema SIAPE.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Diretoria de Gestão de Pessoas
100900
Síntese da Providência Adotada
Em relação aos processos de pensão das beneficiárias vinculadas ao instituidor de matrícula 0047029, compulsando
as pastas funcionais verificou-se que houve correção no valor da vantagem do artigo 192 da Lei nº 8.112/90,
conforme cópia de Carta Oficial enviada à época as pensionistas, contudo o processo de reposição ao Erário não
prosperou, em virtude de decisão liminar parcialmente favorável às pensionistas em sede de Mandado de Segurança
nº 0003311-59.2012.4.05.8000, no qual o magistrado determinou que a autoridade coatora se abstivesse de realizar
desconto sobre a pensão referente à reposição ao erário para cada uma das impetrantes, referida na Carta Oficial nº
20/2012 e 23/2012, conforme documentos anexos.
Quanto ao processo de abono de permanência da servidora de matrícula 0045053 confirmamos que foi anexada a
cópia de Portaria de abono no processo nº 23041.002813/2006-57, conforme cópias anexadas, e que as vantagens
concedidas aos servidores são realizadas por meio de abertura de processo, como pode ser verificado junto às
Coordenações de Gestão de Pessoas dos Campus e Coordenação de Cadastro e Lotação de Pessoal (CCLP), no caso
de servidores ativos e junto à Coordenação de Aposentadoria e Pensões, em relação aos servidores aposentados e
pensionistas.
Ademais, atendendo às recomendações desse órgão de controle, a partir de 2013, a Coordenação de Aposentadoria
e Pensões (CAP) adotou a rotina de enviar processos de contagem de tempo para aposentadoria, requerimento de
aposentadoria, requerimento de benefício pensional, entre outros, para a CCLP, a fim de verifique e proceda, se for
o caso, a atualização dos dados funcionais do servidor no sistema SIAPE, bem como adoção de modelo de planilha
de cálculos que facilite o entendimento dos valores por outro servidor, a fim de garantir que futuramente em caso de
nova verificação seja de fácil compreensão, como procedimento de prevenção de erros cadastrais no momento da
concessão de aposentadoria e benefício pensional, bem como de prevenção de erros nos lançamentos nas folhas de
pagamento de aposentados e pensionistas.
Dar continuidade
à execução
do Plano Anual de Capacitação de servidores no âmbito do IFAL, que contempla
Síntese
dos Resultados
Obtidos
O setor de RH do IFAL já vem apresentando um nível de satisfação considerado bom com os cursos de capacitação
que estão sendo oferecidos a seus servidores, aliado a isso, a busca constante de adoção de melhores controles
internos e implementação de novas rotinas e procedimentos para execução das ações do setor.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
O ponto positivo é que o Gestor de RH está promovendo a capacitação dos servidores através de plano de
capacitação definido, onde os bons resultados já começam a aparecer.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS

Código SIORG
100900
Recomendações do OCI

Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

7
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Item do RA
Constatação(008)/Re
comendação(001)

Comunicação Expedida
SA 201108747
Código SIORG

INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS
100900
Constatação (008) /Recomendação nº 1: Implementar rotinas, procedimentos, mecanismos de controles internos
os quais garantam a integridade dos lançamentos efetuados nas fichas financeiras e nos dados cadastrais dos
servidores no sistema SIAPE.
Providências Adotadas

Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Diretoria de Gestão de Pessoas
100900
Síntese da Providência Adotada
Para pagamento de auxílio-transporte na forma de ressarcimento, foram compiladas todas as recomendações da
Procuradoria Federal, Controladoria Geral da União e Ministério do Planejamento num check list, que é utilizado na
análise da documentação apresentada pelo servidor quando da solicitação do pagamento, passando a ser
procedimento indispensável, conforme formulário anexo.
Foram revistas todas as concessões de auxílio-transporte e suspensas aquelas que não preencheram os requisitos
legais, tendo como parâmetro as recomendações dos órgãos acima mencionados.
Quanto às reposições ao erário, identificadas em decorrência de pagamento indevido dos auxílios-transporte, foram
formalizados os respectivos processos de devolução, notificando os interessados nos autos. Um dos processos foi
encaminhado para o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, considerando a redistribuição do servidor MAT.
SIAPE 1567729, a fim de ser lançada a mencionada reposição na folha de pagamento desse órgão e repassado para
o IFAL.
Dar
continuidade
à execução
do Plano Anual de Capacitação de servidores no âmbito do IFAL, que contempla
Síntese
dos Resultados
Obtidos
Idem item anterior
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Idem item anterior
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS

Código SIORG
100900
Recomendações do OCI

Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

8
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Item do RA
Constatação(009)/Re
comendação(002)

Comunicação Expedida
SA 201108747
Código SIORG

INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS
100900
Constatação (009) /Recomendação nº 2: Promover reciclagem do pessoal que trabalha no setor responsável pelos
lançamentos das vantagens pecuniárias dos servidores na folha de pagamentos, como forma de prevenir concessões
de vantagens em desconformidade com a legislação pertinente.
Providências Adotadas

Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Diretoria de Gestão de Pessoas
100900
Síntese da Providência Adotada
Nesse período, os servidores lotados no DAPP têm participado de cursos de atualização em sua área de atuação e
em temáticas correlatas, quais sejam:
•Curso de Folha de Pagamento de Pessoal
•Curso SIAPE e SIAPECAD
•Curso sobre a Lei 8.112
•Gestão de Folha de Pagamento do funcionalismo público.
Dar continuidade
à execução
do Plano Anual de Capacitação de servidores no âmbito do IFAL, que contempla
Síntese
dos Resultados
Obtidos
Aperfeiçoamento dos servidores que trabalham no setor.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Aprimoramento na execução dos trabalhos.

249

Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS

Código SIORG
100900
Recomendações do OCI

Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem

Identificação do Relatório de Auditoria

9

Item do RA
Constatação(010)/Re
comendação(002)

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
SA 201108747
Código SIORG

INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS
100900
Constatação (010) /Recomendação nº 2: Promover reciclagem do pessoal que trabalha no setor responsável pelos
lançamentos das vantagens pecuniárias dos servidores na folha de pagamentos, como forma de prevenir concessões
de vantagens em desconformidade com a legislação pertinente.
Providências Adotadas

Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Diretoria de Gestão de Pessoas
100900
Síntese da Providência Adotada
O Coordenador de Saúde do Servidor participou do curso “Lei nº 8.112/1990 e legislação correlata”, ofertado pelo
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Tal capacitação fez com que houvesse a melhoria das análises
dos pedidos de concessão dos adicionais e aplicação dos procedimentos descritos na Orientação Normativa nº
02/2010/MPOG e 06/2013/MPOG. Foram adaptados os formulários de solicitação utilizados pelos servidores
interessados para a concessão dos adicionais de insalubridade de periculosidade de acordo com as exigências
prescritas nas citadas Orientações Normativas.
OBS.: Considerando que em todas as constatações foi recomendado que o IFAL ofertasse cursos de capacitação,
abaixo listamos todos os cursos de reciclagem e capacitação que contaram com a participação dos servidores
envolvidos com o lançamento de dados na folha de pagamento e atualização cadastral no sistema SIAPE, nos anos
de 2011 até a presente data (12/09/2014).
Dar
continuidade
à execução
do Plano Anual de Capacitação de servidores no âmbito do IFAL, que contempla
Síntese
dos Resultados
Obtidos
Aperfeiçoamento dos servidores que trabalham no setor.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Aprimoramento na execução dos trabalhos.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS

Código SIORG
100900
Recomendações do OCI

Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem
10

Identificação do Relatório de Auditoria
201408718

Item do RA
Constatação1.1.1.2
/ Recomendação 1

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
SA20148717-01
Código SIORG

INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS
100900
Constatação 1.1.1.1/Recomendação 1: Atentar para as deficiências na infraestrutura dos campi do IFAL,
bem como para o adequado acompanhamento dos contratos dos serviços de manutenção expostos no fato,
notadamente quanto a ausência de recuo mínimo da rua da parede do laboratório de Informática II do
Campus Maceió, bem como com relação aos contratos de manutenção de aparelhos de ar condicionado.
Providências Adotadas

Setor Responsável pela Implementação

Código SIORG

Pró-Reitoria de Administração/Reitoria
100900
Síntese da Providência Adotada
2.1 Com relação ao acompanhamento da manutenção de aparelhos de ar condicionado, iremos encaminhar
comunicação a todas as unidades do Instituto com o objetivo de solicitar as informações sobre a execução
contratual e a situação dos referidos aparelhos, de modo a corrigir todas as falhas apontadas por essa CGU e outras
porventura detectadas.
Dar
continuidade
à execução
do Plano Anual de Capacitação de servidores no âmbito do IFAL, que contempla
Síntese
dos Resultados
Obtidos
O Gestor informa através do Ofício nº 363/2014 em 02 de dezembro de 2014 que as providências para sanar os
problemas detectados estão sendo tomadas.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Em virtude do processo de expansão que o IFAL passa atualmente os contratos de obras, manutenção de serviços e
compras vigentes não conseguem contemplar a Instituição em sua integralidade encontrando dificuldades no
gerenciamento dos mesmos.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS

Código SIORG
100900
Recomendações do OCI

Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem
11

Identificação do Relatório de Auditoria
201408718

Item do RA
Constatação1.1.1.2
/ Recomendação 1

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
SA20148717-01
Código SIORG

INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS
100900
Constatação1.1.1.2
Recomendação 1: Concluir a elaboração dos projetos de combate a incêndio para que todos os Campi do
IFAL, submetê-los ao Corpo de Bombeiros para a respectiva aprovação, bem como efetuar os ajustes
necessários nos projetos que já foram analisados pelos Bombeiros de forma que todos os Campi do IFAL
tenham seus projetos de Incêndio devidamente aprovados.
IF

Setor Responsável pela Implementação

Providências Adotadas

Código SIORG

Pró-Reitoria de Administração/Reitoria
100900
Síntese da Providência Adotada
Os projetos estão em andamento, com vistas a sanar as inconsistências apontadas.
Dar continuidade
à execução
do Plano Anual de Capacitação de servidores no âmbito do IFAL, que contempla
Síntese
dos Resultados
Obtidos
Projetos ainda em andamento.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Em virtude do processo de expansão que o IFAL passa atualmente os projetos de combate a incêndio não
conseguem contemplar todos os Campi da Instituição, de forma que estão sendo revistos todos os projetos
existentes e elaborados novos.
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Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS

Código SIORG
100900
Recomendações do OCI

Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem
12

Identificação do Relatório de Auditoria
201408718

Item do RA
Constatação1.1.1.4
/ Recomendação 1

Órgão/Entidade Objeto da Recomendação

Comunicação Expedida
SA20148717-01
Código SIORG

INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS
100900
Recomendação 1: Aprimorar os controles internos administrativos na área de gestão de contratos,
especialmente os relativos à manutenção predial, de equipamentos de combate a incêndio e de aparelhos de
ar condicionado.
IF

Setor Responsável pela Implementação

Providências Adotadas

Código SIORG

Pró-Reitoria de Administração/Reitoria
100900
Síntese da Providência Adotada
O Gestor se manifestou através do Ofício nº 363/2014 em 02 de dezembro de 2014.
1. Em atenção ao Relatório de Auditoria 201408718 da CGU/AL, apresentamos, conforme anexo, o Parecer nº
43/2014 – IFAL/PRDI/DIEX, o qual acolhemos em sua integralidade para o fim de relatar alguns fatos e propor
soluções para os problemas apontados.
2. Com relação ao contrato de manutenção predial, temos a informar que já se encontra em andamento os tramites
internos para contratação de tal serviço. A contratação ainda não foi efetivada por conta da sua complexidade,
especialmente no que toca às dificuldades para definição dos serviços que precisarão ser contratados, além da forma
de execução dos mesmos. A dificuldade aumenta com a expansão do Instituto para outros municípios. Só neste ano,
foram implantadas quatro novas unidades. Desse modo, a manutenção predial de todo o Instituto está prevista no
planejamento de contratações do exercício de 2015.
Dar
continuidade
à execução
do Plano Anual de Capacitação de servidores no âmbito do IFAL, que contempla
Síntese
dos Resultados
Obtidos
Processo ainda em andamento.
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo
Gestor
Dificuldades para definição dos serviços que precisarão ser contratados, além da forma de execução dos mesmos. A
dificuldade aumenta com a expansão do Instituto para outros municípios.
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11.3. Declaração de Bens e Rendas Estabelecida na Lei n° 8.730/93
11.3.1. Situação do Cumprimento das Obrigações Impostas pela Lei 8.730/93
Quadro A.11.3 – Demonstrativo do cumprimento, por autoridades e servidores da UJ, da
obrigação de entregar a DBR
Momento da Ocorrência da
Obrigação de Entregar a DBR
Detentores de Cargos e
Funções Obrigados a
Entregar a DBR

Autoridades
(Incisos I a VI do art. 1º
da Lei nº 8.730/93)

Posse ou
Início do
Exercício de
Cargo,
Emprego ou
Função

Final do
Exercício
de Cargo,
Emprego
ou Função

Obrigados a entregar a
DBR

387

-

Entregaram a DBR

364

-

23

-

Situação em Relação
às Exigências da Lei nº
8.730/93

Final do
Exercíci
o
Financei
ro

Obrigados a entregar a
DBR
Entregaram a DBR
Não
cumpriram
obrigação

a

Obrigados a entregar a
DBR
Cargos Eletivos

Entregaram a DBR
Não
cumpriram
obrigação

Funções Comissionadas
(Cargo, Emprego, Função
de Confiança ou em
comissão)

Não
cumpriram
obrigação

a

a

-

Fonte:
OBSERVAÇÃO: Como os servidores assinam Autorização de Acesso à Declaração de
Imposto d Renda, não fazemos o levantamento do final do exercício do cargo ou função,
uma vez que essa serve para ambos os casos, podendo ser acessada a qualquer tempo.

11.3.2. Situação do Cumprimento das Obrigações
•

Providências adotadas pela UJ em relação às pessoas que não cumpriram a obrigação de
entregar a DBR;
Resposta: Nunca houve nenhuma medida nesse sentido. A partir deste ano a diretoria
notificará o servidor para entregar a declaração num prazo estipulado.
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•

Identificação da unidade interna (departamento, gerência, etc.) incumbida de gerenciar a
recepção das DBR;
Resposta: Diretoria de Gestão de Pessoas

•

Existência ou não de sistema informatizado para esse gerenciamento;
Resposta: Não.

•

Forma de recepção das DBR: se em papel ou se há sistemática de autorização eletrônica da
autoridade ou servidor para acesso às informações constantes da base de dados da Receita
Federal do Brasil, e como esse acesso se dá;
Resposta: A maior parte dos servidores assinam a Autorização de Acesso à Declaração
de Imposto de Renda em papel.

•

Realização ou não de algum tipo de análise, pela a UJ, das DBR com o intuito do identificar
eventuais incompatibilidades de patrimônio com a remuneração recebida;
Resposta: Não.

•

Forma de guarda das DBR diante da necessidade de preservação do sigilo fiscal das
informações.

Resposta: Em pastas AZ, armário fechado à chave dentro da Diretoria de Gestão de
Pessoas.
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11.4. Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário
Quadro A.11.4 – Medidas Adotadas em Caso de Dano ao Erário em 2014

Casos de
dano objeto
de medidas
administrati
vas internas

Tomadas de Contas Especiais
Instauradas

Não instauradas
Dispensa
das
Débit
o<
R$
75.00
0

Não remetidas ao TCU

Prazo
> 10
anos

Não
enviadas >
180 dias do
exercício
instauração
*

Arquivamento

Outros Casos*

Recebiment
o Débito

Não
Comprovaç
ão

Remetid
as ao
TCU

Débito < R$
75.000

Esta assessoria desconhece casos de tomada de contas especiais, contudo, há casos de
servidores que estão devolvendo valores por meio de descontos em sua remuneração.
11.5. Alimentação SIASG e SICONV
Quadro A.11.5 – Declaração de inserção e atualização de dados no SIASG e SICONV
DECLARAÇÃO
Eu, SÉRGIO TEIXEIRA COSTA, CPF n° 140.341.074-72, REITOR,
exercido no Instituto Federal de Alagoas – IFAL, declaro junto aos órgãos de controle interno e
externo que, todas as informações referentes a contratos, convênios e instrumentos congêneres
firmados até o exercício de 2014 por esta Unidade estão disponíveis e atualizadas, no Sistema
Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG, nos Módulos abaixo:
- SICON – GESTÃO DE CONTRATOS;
- CONTRATO – CONTRATO;
- IALCONT – INCLUI/ALTERA CONTRATO
Declaro, ainda, que esta Unidade não recebeu transferências voluntárias, ou
seja, repasse de recursos correntes ou de capital a outro ente da federação ou para o setor privado,
a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, no exercício de 2014, por este motivo não
há registro de convênios, acordo ou ajuste no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de
Repasse – SICONV, conforme estabelece a LDO 2014 e suas correspondentes em exercícios
anteriores.
Maceió, 17 de março 2015.
SÉRGIO TEIXEIRA COSTA
CPF n° 140.341.074-72
Reitor/IFAL
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12. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
12.1. Medidas Adotadas para Adoção de Critérios e Procedimentos Estabelecidos pelas
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público
Não há o que se questionar a respeito da importância da depreciação patrimonial para a real
avaliação do patrimônio imobilizado do Instituto. Servindo, ainda, como instrumento de
planejamento e melhor gestão.
É nessa perspectiva que o Instituto Federal de Alagoas - IFAL tem buscado desenvolver
procedimentos que possibilitem um escorreito gerenciamento patrimonial; uma perfeita relação
entre Patrimônio e Contabilidade, por consequência.
Ocorre, porém, que os obstáculos têm sido duramente ultrapassados, o que leva tempo. Citese, como exemplo, a "eterna" carência de pessoal com que convive o serviço público.
As instituições públicas crescem, em tamanho e demanda, mas o pessoal, na maioria das
vezes não sofre a ampliação correspondente. Resultado: as pendências se acumulam, por mais que
se tente inovar nas rotinas e melhor distribuir os trabalhos. Some-se a isso, a constante rotatividade
de servidores, os quais, em busca de melhores condições de vida, acabam por conseguir cargos em
outros órgãos com remuneração superior.
Hoje possuímos uma estrutura que contempla 13 (treze) Unidades Institucionais (Reitoria e
Câmpus), em total funcionamento, ao que serão somadas mais 4 (quatro) UI's, ainda em
estruturação, perfazendo um total de cerca 200.000 (duzentos mil) bens.
Diante desse trabalho que, dia a dia, se avoluma, a Administração do Instituto Federal de
Alagoas – IFAL, não tem se mantido inerte.
Encontramo-nos em fase de implantação de novas rotinas administrativas e capacitação
interna e externa de pessoal. Aliado a essas providências, está em uso, ainda em adaptação, o
Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos, ferramenta informatizada que, em seu
Módulo Patrimônio, contempla, dentre outras questões, a depreciação patrimonial.
Por todo o exposto, depreende-se, portanto, que o IFAL não se encontra alheio às exigências
legais e dos órgãos de controle, estamos cientes do nosso papel de responsabilidade para com o
patrimônio público e nos aperfeiçoando frente à honrosa missão de fomentar a educação pública no
país.
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12.2 Apuração dos Custos dos Programas e das Unidades administrativas
12.3Conformidade Contábil
A conformidade contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial do
Instituto Federal de Alagoas, é realizada com base nos Princípios e Normas Contábeis aplicáveis ao
setor público, o Plano de Contas da União, a Conformidade dos Registros de Gestão, o manual
SIAFI e outros instrumentos que subsidiem o processo de análise realizada pelo responsável pelo
seu registro.
O Instituto Federal de Alagoas – IFAL, através de portaria atribuiu a responsabilidade da
realização da conformidade contábil aos responsáveis pela área de contabilidade de cada campi,
onde o responsável deve ser um profissional em contabilidade, ocupante do cargo de Contador ou
Técnico em Contabilidade e que esteja com o registro ativo e regular no Conselho Regional de
Contabilidade.
Em observância ao princípio da segregação de função, o conformista contábil não pode
realizar quaisquer funções conflitantes com a atividade de realizar a conformidade contábil, como
por exemplo: autorizar, aprovar e executar registro de gestão ou ainda efetuar a conformidade de
registro de gestão.
No exercício de 2014 os responsáveis pela área de contabilidade da Reitoria e dos campi do
IFAL, em suas conformidades mensais vêm apontando sempre a falta de entrega do Relatório de
Movimentação dos Bens, a falta de avaliação dos bens móveis e imóveis e a falta de depreciação de
todos os bens patrimoniais. Tais ressalvas foram levadas até o encerramento do exercício e estão
sendo trabalhadas junto aos setores interligados a Diretoria de Suprimentos, com o objetivo de
obedecer as Normas Brasileiras de Contabilidade integralmente.
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12.4 Declaração do Contador Atestando a Conformidade das Demonstrações Contábeis
Quadro A.12.4.1 – Declaração do Contador Afirmativa da Fidedignidade das Demonstrações
Contábeis
Quadro A.12.4.1 – Declaração do Contador com Ressalvas sobre a Fidedignidade das Demonstrações Contábeis
DECLARAÇÃO DO CONTADOR
Denominação completa (UJ)

Código da UG

INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS

158147

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as
Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico), regidos pela Lei n.º
4.320/1964, refletem adequadamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que
apresenta Relatório de Gestão, EXCETO no tocante a:
a) Falta de avaliação dos bens móveis/imóveis/intagíveis/outros
b)Falta de depreciação dos ativos permanentes, impossibilitando o adequado conhecimento da realidade contábil do
patrimônio
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.
Local
Contador Responsável

Maceió-AL

Data

06/02/15

Fabianna Domingues Lins Cavalcante

CRC nº

06314/O-1

12.5 Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas previstas na Lei nº 4.320/1964 e pela
NBCT aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008

Quadro 54 – Declaração de que as demonstrações contábeis do exercício refletem corretamente a situação
orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada.
DECLARAÇÃO DO CONTADOR
Denominação completa (UJ)

Código da UG

Instituto Federal de Alagoas

158147

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as
Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e do Resultado Econômico), regidos pela Lei n.º 4.320/1964 e pela
Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6 aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, relativas ao
exercício de 2014, refletem adequadamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta
Relatório de Gestão.
Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração.
Local
Maceió/AL
Contador Responsável Fabianna Domingues Lins Cavalcante

Data
CRC nº

14/03/2014
AL-006314/O-1
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13. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO
O Instituto Federal de Alagoas continuou seu processo de expansão, em 2014, com a
conclusão da obra do câmpus Penedo e com a implantação dos câmpus Batalha, Coruripe, Rio
Largo e Viçosa, em diversas regiões do estado. Com isso, houve ampliação na oferta de vagas em
cursos técnicos.
Nesse sentido, a Pró-Reitoria de Ensino (PROEN) apresentou demandas com vistas à
implementação da infraestrutura física nas unidades de ensino. Além da infraestrutura que se
encontra em processo de construção, o quadro de servidores também está em formação.
A implantação dos novos câmpus foi possível devido às parcerias realizadas com instituições
públicas nas diversas esferas, que cederam espaços provisórios para o funcionamento desses
câmpus. Somado a isso, priorizou-se a consolidação do quadro de professores e técnicos
administrativos.
Nos Cursos de Licenciatura, em relação a 2013, a Instituição manteve a oferta de vagas, em
função da limitação dos espaços físicos nas unidades que ofertam cursos de formação de
professores. Porém, foi aprovada proposta pelo MEC/SETEC para criação de novo curso de
formação de professores em nível de especialização, seguindo o disposto nas novas diretrizes
nacionais para educação profissional técnica de nível médio, de forma a atender aos docentes que
não possuem a formação pedagógica. As atividades destas turmas tem início previsto para o ano de
2015.
Conforme diretrizes do PARFOR e seguindo sua política institucional, o IFAL continua
adotando cotas para professores da rede pública para ingresso nas licenciaturas, de acordo com os
preceitos legais e as demandas da sociedade.
Com o intuito de promover a melhoria do processo de ensino e aprendizagem, a instituição
continua realizando a implantação de novos laboratórios de ensino, contemplando os novos cursos,
bem como adquirindo diversos equipamentos e materiais para os laboratórios já existentes.
Destaca-se que em 2014, foram iniciadas as atividades do Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão do IFAL.
Seguindo o estabelecido no PDI 2014-2018, foram iniciados, no segundo semestre de 2014,
os cursos técnicos subsequentes de Informática nos novos câmpus de Rio Largo e Viçosa;
Administração, também em Viçosa, e ainda o Curso Técnico em Soldagem no Câmpus Coruripe.
Como integrante da Rede e-Tec BRASIL, o IFAL ampliou a oferta de cursos técnicos à
distância, por meio do Curso Técnico em Alimentação Escolar, dentro do Programa
PROFUNCIONÁRIO, com turmas em polos e-Tec nos polos Maceió, Maragogi, Penedo, Palmeira
dos Índios, Satuba e Santana do Ipanema. Vale salientar a implantação de novos polos nos
municípios de Paripueira, Major Izidoro e Coruripe em Alagoas; Ilhéus e Vitória da Conquista no
estado da Bahia.
Não foi possível, porém, a implantação do Curso Técnico a distancia em Alimentos, uma
vez que a nova estrutura que se está construindo para a Diretoria de Educação a Distancia não ter
sido concluída até o final de 2014, porém com previsão de finalização até o final do primeiro
semestre de 2015.
Também não foram implantados os cursos técnicos PROEJA de Edificações em Palmeira
dos Indios; Processamento de Pescados em Piranhas e Cooperativismo em Santana do Ipanema,
porque não foi possível a conclusão da infraestrutura necessária para o início das atividades desses
cursos até o momento.
Aprovado pela CAPES e pelo Conselho Superior do IFAL, o curso de Especialização em
Gestão Pública Municipal a distância continua a ser ofertado nos polos de Maragogi, Palmeira dos
Índios e Penedo.

259
Em atendimento ao Decreto nº 5.626 de4 22/12/2005 que Regulamenta a Lei n o 10.436, de
24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, e o art. 18 da Lei n o
10.098, de 19 de dezembro de 2000, cumpre-nos registrar que o IFAL oferta a disciplina Língua
Brasileira de Sinais – LIBRAS, sendo obrigatória, nos cursos de licenciatura, e optativa, nos demais
cursos superiores.
No que se refere aos índices de permanência e de conclusão de alunos nos cursos da
instituição, estabelecidos no Acordo de Metas, foram extraídos dados do SISTEC. Todavia, tais
informações não são representativas, uma vez que diversos câmpus do IFAL ainda não concluíram o
ano letivo de 2014, em função de paralisações que atingiram de modo desigual essas unidades de
ensino, causando um descompasso entre os calendários acadêmicos.
Percebe-se que há uma grande distância separando os índices de evasão e retenção escolar
atuais daqueles previstos no Acordo de Metas, porém, cumpre-nos ressaltar que diversas ações de
apoio ao processo de ensino e aprendizagem já foram implantadas nos câmpus, bem como ações de
Assistência Estudantil, com o objetivo de diminuir a retenção e a evasão escolar:

PROIFAL – Programa institucional de preparação para possíveis candidatos aos
processos seletivos de novos alunos;
2. Programa de Monitorias – com o objetivo de contribuir para a formação do aluno,
complementando o seu aprendizado através de ações correlatas às atividades
pedagógicas;
3. Atendimento pedagógico individual ao aluno;
4. Atendimento multidisciplinar;
5. Suporte de Aprendizagem;
6. Programas e Serviços da Assistência Estudantil – possibilitando as condições para
promover acesso, permanência e a conclusão com êxito nos cursos ofertados pelo
IFAL;
Ao final de 2014, o IFAL concluiu, sob a orientação da PROEN, a elaboração de uma
proposta de Programa Institucional de Suporte de Aprendizagem, com aulas semanais em
matemática e português, que tem como finalidade proporcionar aos alunos apoio para melhoria do
aprendizado. A proposta será submetida ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, para ser
institucionalizada e implantada nos câmpus durante o ano de 2015.
Buscando garantir a permanência do aluno com qualidade e a diminuição da evasão e
o

retenção escolar, o IFAL possui uma Política de Assistência Estudantil (Resolução CS n 54/2013).
Em 2014, foram contemplados pelos programas da Assistência Estudantil:
m) 4.687 alunos do Programa Auxílio Permanência, que contempla os auxílios transporte,
creche, alimentação, moradia, atendimento educacional especializado ou outras
necessidades socioeconômicas que possibilitem condições de permanência;
n) 306 estudantes pelo Programa Bolsa Estudo;
o) 343 estudantes pelo Programa Bolsa Proeja;
p) 495 óculos corretivos e fardamento e caderno para todos os alunos matriculados nos cursos
de nível médio;
q) 1.471 estudantes atendidos pelo Programa de Alimentação e Nutrição Escolar, nos câmpus
Satuba, Marechal Deodoro e Maceió;
r) 155 alunos pelo Programa de Incentivo às Práticas Artísticas e Desportivas;
s) 09 estudantes que participaram do processo de seleção do Programa Ciência sem Fronteiras,
através do Programa de Apoio ao Intercâmbio e à Mobilidade;
t) 22 atendimentos realizados através do Programa de Assistência aos Estudantes com
Necessidades Educacionais Específicas;
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u) 1.374 atendimentos realizados através do Programa de Aconselhamento Psicológico;
v) 359 atendimentos realizados pelo Programa de Orientação Profissional;
w) 1.441 alunos atendidos pelo Programa de Prevenção a Fatores de Risco e Promoção da
Saúde;
x) 6.080 atendimentos realizados pelo Programa de Assistência à Saúde;
y) 135 alunos contemplados pelo Programa de Residência Estudantil, no câmpus Satuba.
Diante do exposto, os Programas da Assistência Estudantil totalizaram 16.877 serviços e
benefícios concedidos. Além disso, acrescente-se o fardamento para todos os estudantes do nível
técnico. Ressalta-se que apenas o Programa Auxílio Permanência foi implantado em todos os
câmpus, em virtude da defasagem do quadro de servidores técnicos-administrativos.
A relação aluno/professor no IFAL ainda apresenta um valor abaixo do estabelecido no
Acordo de Metas devido, principalmente, à estrutura das sedes provisórias de alguns câmpus não
permitir uma ampliação da oferta de vagas, como também em função da elevada evasão escolar.
Segundo estudo realizado por esta Pro-Reitoria, a partir de orientações da CGU, foram apurados
para o exercício de 2013 valores inferiores a 15 em todos os câmpus analisados, à exceção dos
Câmpus Palmeira dos Indios e São Miguel dos Campos, cujos valores atingiram a meta
estabelecida. Como não houve mudança no cenário no ano de 2014, não entendemos, portanto,
como foi apurado o valor constante na extração do SISTEC realizada pelo MEC/SETEC, a qual
relata uma valor geral para o IFAL igual a 21,63.
A Pró-Reitoria de Ensino prioriza a formação continuada dos servidores do IFAL que atuam
diretamente no ensino, proporcionando a participação de professores e técnicos administrativos em
eventos de formação. No decorrer do ano de 2014, além das ações de formação realizadas pelos
câmpus, foram promovidos, pela PROEN, os seguintes eventos:
7. Encontro Nordestino de Assistência Estudantil – ENAE: Novembro/2014;
8. I Encontro de Planejamento e Implantação do Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE/FNDE): Junho/2014;
9. I Forum em EJA do IFAL: Novembro/2014
10. IV Seminário de Pesquisa em Linguagem e Literatura – SEPELL: Outubro/2014
11. 02 edições do Curso de Formação Pedagógica para professores recém-empossados;
Outubro/2014
12. 02 (dois) exames de proficiência em Língua Inglesa – IELTS para alunos dos cursos
superiores: Maio e Setembro/2014
O Programa de Consolidação das Licenciaturas – PRODOCÊNCIA continua em pleno
andamento e tem como finalidade contribuir para elevar a qualidade dos cursos de licenciaturas, por
meio de fomento a projetos institucionais, na perspectiva de valorizar a formação e reconhecer a
relevância social dos profissionais do magistério da educação básica, atendendo aos professores que
atuam nas licenciaturas oferecidas pela Instituição.
Em 2014, a PROEN elaborou/reformulou os seguintes normativos:
12. Regulamentação dos Conselhos de Câmpus, com previsão de implantação a partir de 2015;
13. Regulamentação dos Colegiados de Cursos Técnicos, com previsão de implantação a partir
de 2015;
14. Regulamentação da prática profissional nas licenciaturas do IFAL;
15. Atualização das diretrizes para estruturação curricular das licenciaturas;
16. Programa Institucional de Suporte de Aprendizagem, previsão de implantação em 2015;
o
17. Resolução CS n . 45/2014 – Regulamento do Núcleo de Atendimento às Pessoas com
Necessidades Específicas (Napne);
18. Regimento Interno do Fórum Permanente de Assistência Estudantil (FORPAE);
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19. Política de Desenvolvimento de Coleções do IFAL;
20. Regulamentação de Matriculas em disciplinas isoladas nos cursos de graduação;
21. Atualização das diretrizes para reestruturação dos currículos dos cursos técnicos de nível
médio na forma integrada;
22. Regulamentação da Mobilidade Internacional para discentes da graduação.
Foi dada continuidade ao processo de implantação do sistema acadêmico SIGAA, cuja
previsão inicial de conclusão era 2014, porém alguns câmpus ainda estarão cumprindo etapas da
implantação durante o ano de 2015, em função de algumas dificuldades encontradas no processo.
Tal sistema será adotado em todos os câmpus e na modalidade a distância, porém, abrangendo todos
os níveis e formas de ensino.
E, dentro do programa PRONATEC, foram ofertadas 80 novas vagas em 2014, no Curso
Técnico Concomitante em Segurança do Trabalho, nos campus Palmeira dos Índios e Santana do
Ipanema, além de vagas em cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC). Ressalta-se que os
dados do PRONATEC não foram considerados no cálculo dos indicadores educacionais.

13.1 ANÁLISE DAS AÇÕES DE EXTENSÃO – PROEX
Constam do PDI 2014-2018, como princípios norteadores dos fundamentos de extensão:
indissociabilidade com o ensino e a pesquisa; compromisso com a transformação social; divulgação
do conhecimento científico; incentivo à produção cultural; interação dialógica com a comunidade;
impacto na formação do estudante.
As ações desenvolvidas no ano de 2014, foram pautadas nestes princípios, tanto a
formulação das normas e procedimentos, como as atividades contidas em cada ação.
Para cumprir as Políticas de Extensão e Responsabilidade Social do Instituto Federal de
Alagoas, constantes do PDI 2014-2018, foram realizadas ações e atividades, que podem ser assim
resumidas no ano de 2014: Programas, Projetos, Cursos, Eventos, Atividades de Estágio,
Relacionamento com a Sociedade, Acompanhamento de Egressos.
1) PROGRAMAS DE EXTENSÃO
Foram desenvolvidas ações dos seguintes Programas: PROIFAL, MINHA COMUNIDADE,
ARTIFAL,PROPEQ e PROJET.
Tabela 78- Programa de Extensão PROIFAL
Objetivo estratégico do PDI

Ação do PDI relacionada
Implantar
programas
e
projetos
em
consonância com a realidade local e regional.

Integrar as ações de ensino, pesquisa e extensão
como ato educativo e pedagógico.

Oferecer cursos de extensão abertos à
comunidade, a partir de suas demandas,
inclusive como mecanismo de preparação para
ingresso nos cursos do IFAL.

262
Objetiva implantar ações de preparação para o exame de seleção dos cursos do IFAL,
atendendo estudantes de escolas públicas especialmente. Também aborda noções do funcionamento
e da estrutura do Instituto.
Em 1º de agosto de 2014 a Pró-reitoria de Extensão lançou edital de chamada para adesão
dos campus.
O PROIFAL atendeu 1.670 estudantes da comunidade externa, assim distribuídos em 8
(oito) campus: Satuba (110), Penedo (50), Maragogi (800), Piranhas (160), Santana do Ipanema
(40), Coruripe (310), Rio Largo (80), Viçosa (120).
Tabela 79- Programa de Extensão Minha Comunidade
Objetivo estratégico do PDI

Ação do PDI relacionada

Integrar as ações de ensino, pesquisa e extensão Criação de Programa Institucional de Extensão
como ato educativo e pedagógico.
que favoreça o diálogo com os problemas
identificados das comunidades onde o IFAL está
inserido.
Objetiva desenvolver em determinada comunidade geograficamente instalada um conjunto
de ações extensionistas, sobretudo projetos, cursos e eventos, com forte característica dos cursos
ofertados pelo IFAL, que aponte soluções para a melhoria da qualidade de vida, a inclusão social e
produtiva, e a geração de oportunidades.
Em 25 de novembro de 2013 a Pró-reitoria de Extensão lançou edital de chamada para
adesão dos campus ao Programa no ano de 2014.
O Programa foi desenvolvido em 7 (sete) campus, e atendeu um público de 737 pessoas da
comunidade externa:
- SATUBA: público formado por 81 estudantes. Temática: inclusão digital na comunidade.
- PALMEIRA DOS ÍNDIOS: 25 crianças. Temática: inclusão digital.
- MARAGOGI: público formado por 60 famílias. Temática: educação ambiental e o
desenvolvimento sustentável.
- PIRANHAS: 325 estudantes do 5º ao 9º ano do ensino fundamental. Temática: agroecologia e
meio ambiente.
- SANTANA DO IPANEMA: desenvolvido em 7(sete) Comunidades, abrangendo 76 pessoas.
Temática: processamento mínimo de hortaliças e frutas.
- MURICI: formado por um público de 150 pessoas, assim distribuído: 50 alunos do 3º e 4º,
professores e funcionários da escola municipal de Ensino Fundamental Esperidião Lopes de Farias,
localizada na comunidade do assentamento Che Guevara; 100 feirantes, compradores, pequenos
agricultores e moradores do assentamento Che Guevara. Temática: apoio à prática agroecológica no
Assentamento Che Guevara em Murici-AL.
- ARAPIRACA: atendendo 20 estudantes de escolas públicas e comunidade. Temática
desenvolvida: a construção de saberes na roda de capoeira.
Tabela 80- Programa de Extensão ARTIFAL
Objetivo estratégico do PDI

Ação do PDI relacionada
Criação de Programa Institucional de Extensão
na área de Cultura.

Integrar as ações de ensino, pesquisa e extensão Estabelecer incentivo às ações artísticas e
como ato educativo e pedagógico.
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culturais, por meio da consolidação de programa
institucional de ações extensionistas, de acordo
com a realidade local de cada campus,
respeitando, mantendo e preservando as
manifestações culturais regionais.
Objetiva formar grupos culturais/artísticos para a preservação e disseminação da cultura e da
arte
Em 02 de dezembro de 2013 a Pró-reitoria de Extensão lançou edital de chamada para
adesão dos campus ao Programa no ano de 2014.
O Programa foi desenvolvido em 6 (seis) campus, e atendeu um público de 14.902 pessoas.
- SATUBA: Desenvolvido através do projeto “Viva Cultura”, que atendeu 20 alunos com idade
entre 10 e 14 anos.
- PIRANHAS: O Projeto “Ser Tão Brasil/IFAL com Arte” atendeu 150 Alunos, moradores de
Piranhas, Olho D'água do Casado e Canindé do São Francisco-SE.
- MURICI: atendeu 255 alunos do 3º e 5° anos da Escola Municipal Nossa Senhora das Graças.
- ARAPIRACA: foi desenvolvido o Projeto “Cri-Art-Virus”, para um público de 1.315 pessoas da
comunidade;
- MARECHAL DEODORO: Projeto “Coro Sinfônico”, que foi visto por 13.100 pessoas, em
apresentações ao vivo e acessos pela internet.
- PENEDO: participaram 62 pessoas, sendo: 41 alunos do IFAL, 12 pessoas da Comunidade e 9
alunos da Sociedade Musical Monte Pio.
Tabela 81- Programa de Extensão PROPEQ
Objetivo estratégico do PDI

Ação do PDI relacionada

Criação do Programa Institucional de Extensão,
com edital de fluxo contínuo, que transforme
Integrar as ações de ensino, pesquisa e extensão projetos bem-sucedidos de pesquisa aplicada em
como ato educativo e pedagógico.
ações de extensão
Criar programas de extensão que contemplem
projetos, cursos e eventos, desenvolvidos a partir
de identificação das necessidades a partir dos
campus
Objetiva disseminar/implantar os resultados das pesquisas desenvolvidas no
IFAL, de modo a colocar seus benefícios a serviço da sociedade.
Em 04 de dezembro de 2013 a Pró-reitoria de Extensão lançou edital de chamada para
adesão dos campus ao Programa no ano de 2014.
Foi desenvolvido 01 (um) um Projeto do campus Maceió no âmbito do Programa, com a
temática: aprendendo química através de um material didático transdisciplinar. Foram atendidos 120
alunos do 1º, 2º e 3º ano da Escola Estadual Moreira e Silva – CEPA.
Durante a Mostra de Extensão realizada no mês de novembro de 2014, foi percebido que
vários projetos de extensão foram desenvolvidos com base em projetos de pesquisa realizados no
IFAL, sem contudo terem sido inscritos no Programa PROPEQ, sendo submetidos ao Edital
PROJET 2014, na forma de projetos isolados.
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1.5 PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE EXTENSÃO – PROJET, é um Programa
Institucional do Instituto Federal de Alagoas – IFAL, destinado a prestar apoio à
execução de Projetos de Extensão. São projetos não vinculados a programas.
Tabela 82- Programa de apoio a Projetos de Extensão
Objetivo estratégico do PDI
Ação do PDI relacionada
Integrar as ações de ensino, pesquisa e extensão Viabilizar a aquisição de insumos para o
como ato educativo e pedagógico.
desenvolvimento das ações de extensão
Para sua consecução foram lançados pela Pró-reitoria de Extensão, em 16 de outubro de
2013, dois editais, assim denominados: Edital de seleção para projetos Modalidade Servidor, e
Edital para projetos Modalidade estudante.
O resultado deste Programa está descrito abaixo, na forma de projetos de Extensão.
Tabela 83 - Projeto de Ação do PDI relacionada
Objetivo estratégico do PDI
Integrar as ações de ensino, pesquisa e extensão
como ato educativo e pedagógico.

Ação do PDI relacionada
Lançar editais para submissão de projetos e
cursos de extensão.
Implantar
programas
e
projetos
em
consonância com a realidade local e regional.
Elaborar editais de seleção contendo os
critérios de priorização das propostas, com
pontuação maior para projetos que apresentem
estreita vinculação com o ensino e a pesquisa.
Vincular o desenvolvimento de ações com a
prévia concordância da comunidade envolvida.

Foram desenvolvidos em 2014, 277 projetos de extensão.
Na modalidade servidor (o servidor apresenta a proposta e coordena o projeto) e na
modalidade estudante (o estudante elabora a proposta sob orientação de um servidor).
2.1) PÚBLICO ATENDIDO
Extraídos os dados do relatório final de cada ação extensionista, encontramos um público de
52.673 pessoas da comunidade que participaram da extensão no ano 2014, assim distribuídos:
a) Programas: 17.429
b) Projetos: 30.028
c) Cursos: 447
d) Eventos: 4.769
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Tabela 84- Parcerias Estabelecidas.
Objetivo estratégico do PDI

Ação do PDI relacionada

Promover a interação entre a comunidade
acadêmico-científica do IFAL e o setor
Ampliar a rede de relacionamento com produtivo, no sentido de identificar projetos de
comunidades ou arranjos/grupos sociais e pesquisa de interesse dos setores produtivos.
culturais, com vistas ao intercâmbio de
experiências e ao estabelecimento de ações de Promover e coordenar ações com os diversos
colaboração.
setores da sociedade – governo federal e
estadual, prefeituras, associações de classe,
constituintes do setor produtivo, e organizações
Ampliar a rede de relacionamento com da sociedade civil, entre outros – visando
organizações do setor público, com vistas ao refletir, discutir e divulgar políticas de
intercâmbio de experiências e o estabelecimento desenvolvimento regional.
de ações de colaboração

Criar canais de interlocução com a sociedade e o
setor produtivo, para que a instituição absorva as
5.
Ampliar a rede de relacionamento demandas comunitárias que apontem para o
com organizações do setor produtivo, desenvolvimento de novos projetos.
com vistas ao intercâmbio de experiências e o
Montar e manter permanentemente atualizado
estabelecimento de ações de colaboração
um banco de dados das potencialidades técnicas
e científicas do IFAL, visando atender às
demandas da sociedade
O formulário destinado ao relatório final dos Programas e Projetos de extensão, conta com
um campo destinado à nominação das organizações da sociedade (públicas, privadas, mistas,
terceiro setor) que estiveram de alguma forma associadas ao IFAL para o desenvolvimento destas
ações extensionistas no ano de 2014.
A análise dos relatórios permitiu identificar 231 diferentes parceiros destas categorias,
somados dentre os campus do IFAL.
2.3 SATISFAÇÃO DO PÚBLICO
O formulário destinado ao relatório final dos projetos de extensão, contou pela primeira vez
com um campo destinado à manifestação de satisfação do público em relação à ação extensionista.
Do total de 30.028 pessoas que formaram o público dos projetos de extensão, participaram
da avaliação 8.865, o que significa uma amostra de 29,5 %.
Os respondentes classificaram nos graus SATISFEITO e MUITO SATISFEITO, 92,17% das
respostas.
Foram apresentados 5 níveis para resposta, tendo sido obtido o seguinte percentual:
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Tabela 85 - Nível de Satisfação em relação à ação extensionista.
Nível de Satisfação

Respostas

%

Muito Satisfeito

5.839

65,87

Satisfeito

2.332

26,30

Neutro

509

5,74

Insatisfeito

131

1,48

Muito Insatisfeito

54

0,61

8.865

100%

TOTAL

Tabela 86- Possibilidades de Realização de Pesquisa Aplicada
Objetivo estratégico do PDI

Ação do PDI relacionada

Elaboração de relatório das possibilidades de
Integrar as ações de ensino, pesquisa e extensão pesquisa aplicada, identificadas a partir das
como ato educativo e pedagógico.
ações extensionistas desenvolvidas
Identificar possibilidades para a realização de
pesquisas
aplicadas
às
demandas
socioeconômicas locais e regionais.
No formulário do relatório final dos projetos, consta um campo para manifestação acerca da
possibilidade de realização de pesquisa aplicada, percebida no desenvolvimento dos projetos.
Do total de 277 relatórios, em 36 projetos os coordenadores e orientadores apontaram
possibilidades de realização desta ação.
Estes relatórios serão disponibilizados à pró-reitoria de pesquisa, para que a o seu turno
adote medidas para a transformação de projetos de extensão em pesquisa aplicada, conforme meta
do PDI.
Tabela 87- Cursos de Extensão
Objetivo estratégico do PDI

Ação do PDI relacionada
Lançar editais para submissão de projetos e
cursos de extensão.

Integrar as ações de ensino, pesquisa e extensão
como ato educativo e pedagógico

Desenvolver cursos de Formação Inicial e
Continuada, de carga horária variável, em
atendimento às demandas identificadas.
Oferecer cursos de extensão abertos à
comunidade, a partir de suas demandas,
inclusive como mecanismo de preparação para
ingresso nos cursos do IFAL.
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Em 21 de novembro de 2013 a PROEX lançou edital de fluxo contínuo para a oferta de
cursos de extensão de carga horária variável, no decorrer do ano de 2014.
Os Cursos de Extensão objetivam atender à demanda da comunidade, prioritariamente
aquela proveniente de populações em situação de risco ou vulnerabilidade, colaborando para a
inclusão social, a geração de oportunidades e a melhoria das condições de vida, favorecendo desta
forma o desenvolvimento local e regional.
Foram desenvolvidos em 2014, 14 cursos de extensão com base neste edital, sendo o público
atendido formado por 447 pessoas.
Os cursos tiveram carga horária variada, e foram desenvolvidos: 11 Cursos no Campus
Maceió, 1 em Maragogi, 1 em Arapiraca e 1 em Marechal Deodoro.
Tabela 88- Eventos de Extensão
Objetivo estratégico do PDI

Ação do PDI relacionada
Abrir chamada para inscrição de eventos
extensionistas destinados a promover a interação
do IFAL com a sociedade.

Integrar as ações de ensino, pesquisa e extensão Realizar eventos extensionistas que promovam a
como ato educativo e pedagógico.
integração entre as comunidades interna e
externa
Realizar a Mostra Anual de Extensão, como
forma de consolidar a avaliação das ações do
instituto.
Embora haja ainda dificuldade em registrar os eventos como ações extensionistas, a PROEX
procura caracterizá-los a partir dos relatórios recebidos dos Campus.
Assim contabilizamos em 2014 a realização de 18 eventos extensionistas, resultando em
público de 4.769 pessoas.
Os eventos foram realizados pelos seguintes campus: 7 Campus Maceió, 2 Campus
Marechal Deodoro, 2 Campus Murici, 2 Campus Palmeira dos Índios, 2 Campus Satuba, 1 Campus
Piranhas, 1 Campus Penedo, 1 DEPEAD/Reitoria.
Tabela 89- Atividades de estágio e relacionamento com a Sociedade
Objetivo estratégico do PDI
Ampliar a rede de relacionamento com
organizações do setor produtivo, com vistas ao
intercâmbio
de
experiências
e
ao
estabelecimento de ações de colaboração.

Ação do PDI relacionada

Garantir que o Setor de Relações Institucionais
dê celeridade aos processos, promovendo uma
atualização constante da realidade externa, com
vistas ao atendimento das demandas existentes e,
sobretudo, à concretização de acordos e
Ampliar a rede de relacionamento com parcerias que viabilizem, além da absorção dos
comunidades ou arranjos/grupos sociais e egressos pelo mercado de trabalho, estágio
culturais, com vistas ao intercâmbio de supervisionado, estudos e pesquisas.
experiências e ao estabelecimento de ações de
colaboração.
Manter registro dos instrumentos conveniais
assinados pelo IFAL, sobretudo com vistas ao
Ampliar a rede de relacionamento com oferecimento de estágios.
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organizações do setor público, com vistas ao Divulgar mensalmente a relação de parcerias
intercâmbio de experiências e o estabelecimento estabelecidas para fins de oferta de estágio.
de ações de colaboração
Divulgar a oferta de empregos nos campus do
IFAL.
Fortalecer o vínculo entre a Instituição, os
arranjos produtivos locais, sociais e culturais,
bem como com os setores público e privado, nas
áreas de abrangência dos câmpus, com vistas ao
desenvolvimento de ações.
No decorrer do ano de 2014, 421 organizações mantiveram convênio ativo para a oferta de
estágio aos estudantes do IFAL. Neste quantitativo estão incluídas empresas públicas, privadas, de
economia mista, terceiro setor, autônomos.
Destes, 75 representaram novas assinaturas de instrumento convenial.
Cada convênio assinado permite estágio para alunos de quaisquer campus do IFAL. No
entanto, anterior à assinatura pelo Reitor, são as unidades do IFAL que realizam a prospecção das
possibilidades, e encaminham a documentação necessária, além, de realizar a visita técnica para
atestar as condições das organizações.
Os 75 novos convênios tiveram origem nos seguintes campus: Maceió(26), Satuba (4),
Palmeira dos Índios(14), Marechal Deodoro(4), Arapiraca(8), Penedo(4), Murici(2), Santana do
Ipanema(3), São Miguel dos Campos(6), DEPEAD/Reitoria (4).
Com base nos registros obtidos dos campus, 873 estudantes do IFAL realizaram estágio no
ano de 2014.
6) ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS
Ações do PDI relacionadas:
- Atualizar dados do egresso, com monitoramento de sua inserção no mercado de trabalho.
- Estabelecer um canal de comunicação permanente com o egresso por meio da criação do Portal do
Egresso do IFAL.
- Oportunizar a participação do egresso na vida da instituição
- Divulgar cursos e atividades do IFAL para seus egressos.
- Veicular pesquisa de opinião sobre o curso por ele realizado.
Durante o ano de 2014, foi desenvolvido projeto de extensão específico para o catálogo de
egressos nos Campus Satuba, Palmeira dos Índios e Marechal Deodoro.
Conforme pode ser extraído dos relatórios finais recebidos, tivemos a catalogação de 1.162
alunos egressos destes 3 campus.
Localizados os alunos egressos, estes campus somarão àqueles catalogados em 2013, e aos
seus registros próprios, para que a seu turno possam planejar atividades e retroalimentação valendose da contribuição dos seus ex-alunos.
PARTICIPAÇÃO DOCENTE
De acordo com os dados extraídos dos relatórios finais dos Programas, Projetos e Cursos de
extensão, 222 docentes do IFAL participaram destas ações extensionistas em 2014.
A participação docente ocorreu na forma de coordenação ou orientação de ação
extensionista, ou como voluntário.
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PARTICIPAÇÃO DOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS
No somatório da Programas, Projetos e Cursos de extensão, com base nos relatórios de cada
ação, foram encontrados 35 servidores técnicos administrativos, coordenadores, orientadores ou
voluntários.
Tabela 90-Participação dos Estudantes
Objetivo estratégico do PDI

Ação do PDI relacionada

Integrar as ações de ensino, pesquisa e extensão Viabilizar o pagamento de bolsas a estudantes
como ato educativo e pedagógico.
envolvidos nas ações extensionistas.
No somatório dos Programas, Projetos e Cursos de extensão, com base nos relatórios de
cada ação, foram encontrados 870 estudantes, sendo 649 bolsistas e 221 alunos voluntários.
Políticas de avaliação do PDI – EXTENSÃO
No tocante às políticas de avaliação do PDI, relacionadas especificamente à avaliação das
atividades de extensão, foram cumpridas as seguintes ações previstas no PDI:
a) Consolidar a exigência de relatórios dos programas, projetos, cursos e eventos
realizados, de modo a verificar a necessidade de adequações e implementos, com vistas à
otimização dos processos e seus resultados.
b) Realizar reuniões periódicas da Pró-reitoria de Extensão com os coordenadores de
extensão dos câmpus, com os coordenadores de programas e projetos, e com os alunos bolsistas.
c) Consolidar a prática da apresentação de relatório de estágio.
d) Realizar pesquisa com os segmentos da comunidade acadêmica, a fim de verificar o
grau de satisfação no desenvolvimento das ações, bem como a necessidade de adequações.
e) Implantar um sistema de registro, gerenciamento e acompanhamento das ações de
extensão.
f) Realizar visitas para acompanhamento do desenvolvimento das ações de extensão.
Além das ações previstas no PDI, em 2014 a Pró-Reitoria de Extensão também realizou as
seguintes ações:
- Composição dos indicadores institucionais de extensão.
- Pesquisa e divulgação de editais interinstitucionais e governamentais de fomento à extensão
- Visitas aos campus para divulgação da extensão e participação nas reuniões da Reitoria Itinerante
- Participação em reuniões externas: Fórum de Pró-reitores de Extensão do CONIF - FORPROEXT,
Fórum de Pró-reitores de Extensão das Instituições Públicas Brasileiras - FORPROEX.
- Participação nas reuniões do Colégio de Dirigentes;
- Representação do IFAL em eventos externos;
- Indicação de representantes institucionais perante órgãos e congêneres.
- Aquisição de material de apoio didático-pedagógico para ações de extensão.
- Alimentação da página da PROEX no portal do IFAL.
Tabela 91: Principais Indicadores de Extensão
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13.2 PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO
A Pró-reitoria de pesquisa e inovação (PRPI) é um órgão executivo da Administração
Superior diretamente subordinada à Reitoria.
É responsável por elaborar e disseminar políticas de pesquisa e inovação dentro do Instituto
Federal de Alagoas.
A PRPI prepara regulamentos, editais de pesquisa e efetua o pagamento de diárias e
passagens aos servidores que participam de eventos científicos, tecnológicos e de inovação.
Por meio de seus editais financia a qualificação dos servidores com cursos de especialização,
MBA e mestrado e realiza o pagamento de bolsas a discentes e docentes que estejam desenvolvendo
projetos de pesquisa aprovados em editais dentro do Instituto Federal de Alagoas.
A Tabela 50, mostra a atual estrutura administrativa da PRPI.
Tabela 92- Estrutura administrativa da PRPI.
FUNÇÃO

NOME

Pró-Reitor

Carlos Henrique Almeida Alves
E-mail: carloshenriqueprpi@gmail.com
Telefone: (82) 8113-6272

Departamento de Pesquisa e Inovação

José Ginaldo da Silva Júnior
E-mail: pesquisa@ifal.edu.br
Telefone: (82) 8113-6742

Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação Altanys Silva Calheiros
E-mail: altanys.asc@gmail.com
Telefone: (82) 8113-7035
Coordenação de Qualificação Acadêmica

Flávia Bonfietti Izidoro
E-mail: izidoro.flavia@gmail.com
Telefone: (82) 8161-9371

Coordenação de Planejamento de PósGraduação

Elaine Cristina Raposo dos Santos
E-mail: elcraposo@hotmail.com
Telefone: (82) 8183-0958

Coordenação do Núcleo de Inovação
Tecnológica

Daniele Gomes de Lyra
E-mail:nit@ifal.edu.br
Telefone: (82) 8114-2299

Administrativos

Danielle Clara de Santana
E-mail: danielleprpi.ifal@gmail.com
Lucas de Melo Silva
E-mail: lucasmelo.ifal@outlook.com
Cristiane Francisco da Silva
E-mail: cristianesilva_9@hotmail.com

Técnico em Tecnologia da Informação

Gilton José Ferreira da Silva
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E-mail: gilton.mal@ifal.edu.br
Bolsista NIT

Millane Barbosa dos Santos
E-mail: millanebsantos@gmail.com
Claúdia Beatriz Lopes Almeida
E-mail: claudiabeatrizla@gmail.com
Felipe Roberto Eloi Moura
E-mail: felipemoura.al@gmail.com

Bolsista em Tecnologia da Informação

Leonardo Luiz Pereira da Silva Filho
E-mail: leonardokl@hotmail.com

2 COORDENAÇÕES DE PESQUISA E INOVAÇÃO
Os câmpus do IFAL possuem Coordenações de Pesquisa e Inovação em que são organizados
os eventos de pesquisa, cuidam dos programa de pesquisa e auxiliam a PRPI nas discussões sobre
pesquisa, editais e outras atividades relacionadas à pesquisa no IFAL. A Tabela 51 mostra os
contatos dos coordenadores de pesquisa e inovação dos câmpus do IFAL.
Tabela 93- Lista de das coordenações de pesquisa dos câmpus do IFAL.
CÂMPUS
Arapiraca

COORDENADOR
Ellen Maianne Santos Melo Ramalho
E-mail: ellmelo@yahoo.com.br

Maceió

Demetrius Pereira Morila
E-mail: coordpesquisa.maceio@ifal.edu.br

Maragogi

Marcelo Cavalcante
E-mail: marcelo.agronomia@gmail.com

Marechal Deodoro

Renato de Mei Romero
E-mail: romerobio@yahoo.com.br

Murici

Francymaikel Alves de Oliveira Costa
E-mail: francymaikel@hotmail.com

Palmeira dos Índios

James Washington Alves dos Santos
E-mail: james.was@hotmail.com

Piranhas

Manoel Ricardo Moreira
E-mail: manoel.ricardo@sga.pucminas.br

Satuba

Selma Silva Bezerra
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E-mail: Selma.bezerra@ifal.edu.br
São Miguel dos Campos

Renalvo Cavalcante Silva
E-mail: renalvo.pedagogoifal@gmail.com

Penedo

Wilney de Jesus Rodrigues Santos
E-mail: wilneysantos@gmail.com

Santana do Ipanema

Francisco Carlos de Lucena
E-mail: fcsociologia@gmail.com

3 PROGRAMAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
Em maio de 2014, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação publicou o Edital PRPI/IFAL N o
02/2014 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO EM
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO – PIBITI / IFAL e PROGRAMA
INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA – PIBIC / IFAL.
Neste edital, foram aprovados 193 projetos de pesquisa, dos quais 174 foram contemplados
com bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica com valores para nível técnico de R$ 350,00
(trezentos e cinquenta reais) e para nível tecnológico de R$ 400,00 (quatrocentos reais).
O prazo de execução destes projetos é de agosto de 2014 a julho de 2015.
Para um período de 5 meses (agosto a dezembro de 2014) foram alocados recursos no valor
total de R$ 322.750,00 (trezentos e vinte e dois mil setecentos e cinquenta reais).
A Tabela 53, mostra o quantitativo de projetos aprovados por câmpus do IFAL. Estes
programas serão acompanhados durante os meses de fevereiro e março de 2015, por meio de uma
Avaliação Parcial Oral que será realizada in loco nos câmpus do IFAL com a presença de
avaliadores da própria instituição.
No final do prazo de execução, os projetos deverão ser submetidos ao evento de iniciação
cientifica e tecnológica (III EITIC); e, por meio de relatório final.
Estas três avaliações as quais os trabalhos estão submetidos estão previstas no referido
edital.
Tabela 94- Quantidade de projetos aprovados por câmpus do IFAL dos Programas
Institucionais de Bolsa Científica e Tecnológica, durante o ano de 2014/2015 para o Edital
PRPI/IFAL No2/2014.
Câmpus
Quantitativo de bolsas
Superior
Médio
Arapiraca
5
Maceió
38
13
Maragogi
7
Marechal Deodoro
12
12
Murici
12
Palmeira dos Índios
8
19
Penedo
10
Piranhas
3
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Santana do Ipanema
São Miguel dos
Campos
Satuba
UAB

-

7

10
5

1
12
-

4 PROGRAMAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA CNPq
O CNPq distribuiu ao IFAL 13 (treze) bolsas de iniciação científica e tecnológica. A PRPI
realiza a distribuição dessas bolsas fazendo a indicação, substituição e cancelamento de bolsista
junto ao CNPq.
O IFAL possui uma cota nesse órgão de fomento de 7 (sete) bolsas de Iniciação Tecnológica
modalidade PIBITI e 6 (seis) bolsas de Iniciação Científica modalidade PIBIC.
A Tabela 54 revela os orientadores e bolsistas da modalidade PIBITI.
A Tabela 55 revela os orientadores e bolsistas da modalidade PIBIC.
Essas bolsas têm validade de 12 meses e tiveram início em Agosto de 2014 e se estenderão
até Julho de 2015.
Tabela 95- Bolsas concedidas pelo CNPq para a modalidade PIBITI.
ORIENTADOR
Mônica Ximenes Carneiro da Cunha
Phabyanno Rodrigues de Lima
Claudivan Costa de Lima
Daniel de Magalhães Araujo
Angela Froehlich
Djalma de Albuquerque Barros Filho
Abel Coelho da Silva Neto

BOLSISTA
Paulo Ney Barbosa Saturnino
Jadiel Marques Silva
Emily Martins dos Santos
Dneson Ricardo da Silva
Aparecido José Silva Santos
Wagner Cirilo Rodrigues
Marielle Giovanna da Silva Teixeira

Tabela 96- Bolsas concedidas pelo CNPq para a modalidade PIBIC.
ORIENTADOR
Givaldo Oliveira dos Santos
Renato de Mei Romero
Stoecio Malta Ferreira Maia
Johnnatan Duarte de Freitas
Rossana Viana Gaia
Antônio Albuquerque de Souza

BOLSISTA
Danyelle Palmeira de Mendonça
Ingrid Thaciane dos Santos Barros
Jéssica Emmanuelle Queiroz Araújo
Cristian Bernardo da Silva
Camila da Rocha Clemente
Danilo Márcio dos Santos

5 GRUPOS DE PESQUISA
A Resolução Nº 28/CS, de 30 de agosto de 2013, aprovou o regulamento geral para criação,
certificação e avaliação de grupos de pesquisa do Instituto Federal de Alagoas.
O grupo de pesquisa é definido como um conjunto de pesquisadores organizados em torno
de uma ou duas lideranças, pertencentes a um câmpus do IFAL.
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A Resolução Nº 55/CS, de 17 de dezembro de 2012, aprovou a criação do Comitê de
Pesquisa e Pós-Graduação e estabelece critérios para sua composição, atribuição e funcionamento.
Este comitê, após composto, será o responsável pela avaliação dos grupos de pesquisa do IFAL,
conforme critérios mínimos.
Atualmente, o Instituto Federal de Alagoas possui 42 (quarenta e dois) grupos de pesquisa
certificados no diretório de grupos de pesquisa no Brasil.
A Tabela 56 revela os diferentes grupos de pesquisa certificados pelo IFAL.
Tabela 97- Grupos certificados pela instituição.
NOME DO GRUPO

NOME DO LÍDER

AGROECOLOGIA E
DESENVOLVIMENTO RURAL
SUSTENTÁVEL

Marcelo Cavalcante

AGROECOLOGIA E RECURSOS
NATURAIS

Valtair Verissimo

BIOTECNOLOGIA APLICADA AOS
PROCESSOS AGROINDUSTRIAIS

Danielle dos Santos Tavares Pereira

COGNIÇÃO E APRENDIZAGEM NAS
Auxiliadora Baraldi Pacheco
CIÊNCIAS E NA MATEMÁTICA-CACM
COMPUTAÇÃO E CODIFICAÇÃO
QUÂNTICA

Givaldo Oliveira dos Santos

DESIGN E ESTUDOS
INTERDISCIPLINARES

Rossana Viana Gaia

EDUCAÇÃO, TRABALHO, AVALIAÇÃO Paulo Jorge de Oliveira
E FORMAÇÃO PROFISSIONAL.
ENERGIA ALTERNATIVA

Fernando José da Silva

FACILITADORES DE APRENDIZADO
EM BIOLOGIA

Ebenézer Bernardes Correia Silva

FILOSOFIA ANALÍTICA

Bruno Henrique Uchôa da Silva Gomes

FORMAÇÃO DE PROFESSORES:
POLÍTICAS E PRÁTICAS

Regina Maria de Oliveira Brasileiro

GENTELLI

Herbert Nunes de Almeida Santos

GESTÃO AMBIENTAL E MEIO
AMBIENTE - GAMA

Adelmo Lima Bastos

GIPA - GRUPO INTERDISCIPLINAR DE Vicente Rodolfo Santos Cezar
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PESQUISAS AMBIENTAIS
GMF&M - GRUPO DE METALURGIA
FÍSICA E MECÂNICA

Jorge Luís Lauriano Gama

GRUPEMA

Renato de Mei Romero

GRUPO DE ANÁLISE E PESQUISA EM Abel Coelho da Silva Neto
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL GAPDA
GRUPO DE ESTUDO E PESQUISA EM
INFRAESTRUTURA VIÁRIA

Romildo José de Souza

GRUPO DE ESTUDO E PESQUISA
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA,
EDUCAÇÃO, TRABALHO E
TECNOLOGIA - GPICET

Luis Lucas Dantas da Silva

GRUPO DE ESTUDOS SOBRE
PRÁTICAS LINGUAGEIRAS - GEPLIN

Cristiano Lessa de Oliveira

GRUPO DE PESQUISA EM ANALÍTICA, Phabyanno Rodrigues Lima
ELETROANALÍTICA E
DESENVOLVIMENTO DE SENSORES
QUÍMICOS - GPAES
GRUPO DE PESQUISA EM
AUTOMAÇÃO E ROBÓTICA - GPAR

Emerson Ferreira de Araujo Lima

GRUPO DE PESQUISA EM CIÊNCIAS
AGRÁRIAS

Rubem Ramos Rocha Filho

GRUPO DE PESQUISA EM PROL DO
ENSINO DE MATEMÁTICA

Darliton Cezario Romão

GRUPO DE PESQUISA EM QUÍMICA
TEÓRICA COMPUTACIONAL

Joacy Vicente Ferreira

GRUPO DE PESQUISA EM SISTEMAS Mônica Ximenes Carneiro da Cunha
DE INFORMAÇÃO E ENGENHARIA DE
SOFTWARE - GPSIE
GRUPO DE PESQUISA MÚLTIPLOS
OLHARES SOBRE A LINGUAGEM

Cleusa Salvina Ramos Maurício Barbosa

GRUPO INTERDISCIPLINAR DE
PESQUISA AGROALIMENTAR

Claudivan Costa de Lima

GRUPO MULTIDISCIPLINAR DE

Nádia Mara da Silveira
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ESTUDOS E PESQUISAS EM
EDUCAÇÃO - GEMPE
LABORATÓRIO DE PROCESSOS
INDUSTRIAIS

Felipe Thiago Caldeira de Souza

LABORATÓRIO DE REDES, SISTEMAS Rafael Thyago Antonello
E AUTOMAÇÃO (LARISSA)
LAMBE-LAMBE DIGITAL: AS MIL
FACES DO MUNDO.

Judivan José Lopes

LETEC - GRUPO DE PESQUISA
LÍNGUA(GENS), ENSINO E
TECNOLOGIAS

Gisele Fernandes Loures

NELL - NÚCLEO DE ESTUDOS
LINGUÍSTICOS E LITERÁRIOS

Maria Lucilene da Silva

NÚCLEO TECNOLÓGICO EM
CONSTRUÇÃO CIVIL - NUTECC

Manoel Martins dos Santos Filho

NUMDI: NÚCLEO MULTICIPLINAR DE Carlos Henrique Almeida Alves
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
POSITIVE - GRUPO DE PESQUISA E
Fábio Soares Gomes
EXTENSÃO EM DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL, POLÍTICAS PÚBLICAS
E EMPREENDIMENTOS EM
ECOTURISMO, HOSPITALIDADE E
GASTRONOMIA
PRINCÍPIOS ATIVOS NATURAIS E
ATIVIDADES BIOLÓGICAS-PANAB

Jésu Costa Ferreira Júnior

QUÍMICA DE PRODUTOS NATURAIS
APLICADA A ECOLOGIA

Jefferson Cunha dos Santos

SÍNTESE E APLICAÇÃO DE
SEMIOQUÍMICOS

Johnnatan Duarte de Freitas

SOLOS E AMBIENTE

Stoecio Malta Ferreira Maia

TECNOLOGIA BIOQUIMICA

Cecilia Dantas Vicente

6 BOLSA DE PRODUTIVIDADE EM PESQUISA – PAPPE
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Em setembro de 2014, a PRPI no uso de suas atribuições legais e regimentais, tornou
público o processo de seleção de pesquisadores do Instituto Federal, por meio da publicação do
Edital 05/2014 – Bolsa de Produtividade de Pesquisa e Inovação do Programa de Apoio à Pesquisa PAPPE/IFAL.
Este edital foi publicado com o intuito de selecionar pesquisadores para promover a pesquisa
científica e tecnológica e de formar a ampliar a produção acadêmico-científica-cultural no Instituto
Federal de Alagoas, incentivando o pesquisador com relevante produção científica e tecnológica
e/ou de inovação, em todas as áreas do conhecimento bem como sua inserção em futuros programas
de pós-graduação Stricto Sensu da instituição. Foram disponibilizadas duas modalidades de bolsa
PQ (A) e PQ (B), com valores respectivamente de, R$ 1.200,00 e R$ 950,00.
Para concorrer ao edital, os pesquisadores deveriam obedecer aos requisitos mínimos que
estavam associados à publicação de artigos publicados com Qualis A1, A2, B1, B2 e B3 ou
patentes.
Os critérios de seleção empregados neste edital foram produção intelectual com base no
currículo lattes, mérito técnico-científico de projeto de pesquisa e aprovação em programas de
iniciação científica dentro do IFAL.
Neste edital, foram selecionados 19 (dezenove) bolsistas de produtividade, sendo
selecionados 9 (nove) pesquisadores tipo PQ – A e 10 (dez) tipo PQ – B. A Tabela 57 mostra os
pesquisadores selecionados neste edital.
Bolsista de produtividade selecionados no edital PAPPE/IFAL 2013.
PESQUISADOR A - PQ (A)
Antônio Albuquerque de Souza
Danielle dos Santos Tavares Pereira
Frederico Salgueiro Passos
Jailson do Carmo Alves
Iara Barros Valentim
Phabyanno Rodrigues Lima
Renato de Mei Romero
Stoécio Malta Ferreira Maia
Wilney de Jesus Rodrigues Santos

PESQUISADOR B – PQ (B)
Angela Froehlich
Aurea Luiza Quixabeira Rosa e Silva
Raposo
Daniel de Magalhães Araújo
Fábio Francisco de Almeida Castilho
Flávia Bonfietti Izidoro
Francisco Rafael da Silva Pereira
Joeferson Reis Martins
José Antônio da Silva Madalena
Marcelo Cavalcante
Rafael Thiago Antonello

EDITAL PRÓ-EQUIPAMENTOS
Em maio, foi publicado o Edital PRPI/IFAL No 03/2014 PRÓ-EQUIPAMENTOS onde
foram disponibilizados o montante de R$ 400.000,00 para financiar propostas de equipamentos
destinados para pesquisa científica ou tecnológica dos grupos de pesquisadores com potencial para
implantação de programas de pós-graduação Lato e Stricto sensu.
Foram recebidas três propostas das quais uma foi executada com sucesso, sendo adquirido
um aparelho Analisador de Carbono Orgânico para o campus Marechal Deodoro no valor de
119.000,00.
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7 CONNEPI 2014
No período de 03 a 06 de novembro de 2014, ocorreu em São Luís - MA, o IX Congresso
Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação – IX CONNEPI –evento anual promovido pela Secretaria de
Educação Profissional e Tecnológica.
O evento tem o intuito de congregar a comunidade profissional e acadêmica atuante em
diversas áreas do conhecimento, promovendo a socialização do conhecimento e a interação entre
todos os que têm interesse no desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação e na área da
Educação Profissional e Tecnológica.
A PRPI organizou o translado para o evento dos pesquisadores e discentes que tiveram seus
trabalhos aprovados. O IFAL esteve presente no IX CONNEPI enviando, por via terrestre, dois
ônibus com 70 discentes de nível médio integrado e superior dos diversos cursos e câmpus, além de
vários servidores que se deslocaram via aérea. Durante o evento, o IFAL obteve algumas
premiações que são listadas a seguir:
ÁREA LINGUISTICA, LETRAS E ARTES
2O LUGAR: TORÉ KARAPOT[O PLAKI-Ô: UM SÍMBOLO DE TRADIÇÃO E RESISTÊNCIA.
(Sub-área Artes) Autores: Alexya de Oliveira Feitosa.
ÁREA CIÊNCIAS HUMANAS
1O LUGAR: A COMPLEXIDADE DAS INTERAÇÕES E RELAÇÕES DOCENTES NA
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – EPT (Sub-Área Educação). Autores: Adriana
Paula Quixabeira Rosa e Silva Oliveira Santos.
ÁREA CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
1o Lugar: LEVANTAMENTO DA INCIDÊNCIA DE PARASITOSES INTESTINAIS EM
ALUNOS DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE MATRIZ DE CAMARAGIBE - AL.(Sub-área
Parasitologia) Autores: Danielle dos Santos Tavares Pereira; José Jadilson Nunes de Macedo;
Emanuella Priscila Soares de Almeida e Lucélia Braga das Chagas Silva.
UNIVERSO IF RESULTADO FINAL DA MOSTRA TECNOLÓGICA
1º LUGAR: HEMOBANK: APLICATIVO MOBILE PARA ACOMPANHAMENTO DE BANCOS
DE SANGUE E DOAÇÕES À HEMORREDE DE ALAGOAS. Pontuação total: 200 pontos
Equipe: Ernande Roberto da Silva Júnior, Jonatha Lima, Victor Aurélio, Ricardo Silva, Mayara
Rysia e Nywton Barros
8 II ENCONTRO DE INICIAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO CIENTÍFICA (II EITIC)
Durante o mês de agosto de 2014, foi realizado no Centro Cultural e de Exposições Ruth
Cardoso – Centro de Convenções - o II Encontro de Iniciação, Tecnologia e Inovação Científica do
Instituto Federal de Alagoas (II EITIC – IFAL).
O evento serviu para que a PRPI realizasse a avaliação final dos projetos de pesquisa que
foram realizados em 2014. Durante o evento foram apresentados 166 (cento e sessenta e seis)
trabalhos científicos na modalidade oral.
9 II ALAGOAS CAIITE
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De 18 a 23 de agosto de 2014 foi realizado o II ALAGOAS CAIITE – II Congresso
Acadêmico Integrado de Inovação e Tecnologia, evento gratuito que objetivou compartilhar com a
sociedade alagoana a produção acadêmico-cultural da comunidade cientifica visando o
desenvolvimento de Alagoas.
O evento ocorreu no Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso – Centro de
Convenções de Maceió. O evento foi promovido pela Universidade Federal de Alagoas - UFAL,
Instituto Federal de Alagoas - IFAL, Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL, Centro
Universitário – CESMAC, Faculdade Integrada Tiradentes – FITS.
Durante o evento o IFAL apresentou 21 atividades docentes entre as quais palestras,
oficinas, minicursos e conferências, 83 exposições orais e 35 banner de discentes, 10 projetos de
inovação foram expostos e se apresentaram 3 atrações artístico-culturais.
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10 COORDENAÇÃO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
A Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação vem realizando o acompanhamento dos cursos
de pós-graduação Lato sensu atualmente existentes no IFAL e buscando meios para a concretização
de novos cursos de pós-graduação nesta categoria, como também, tem buscado viabilizar o primeiro
curso de pós-graduação Stricto sensu da instituição. Para isso, tem buscado incentivar e viabilizar a
inserção de servidores do IFAL em diferentes Programas de Pós-Graduação, na busca de elevar o
grau de qualificação acadêmica desses servidores, além de incentivar os docentes, concedendo-lhes
passagens e diárias para apresentarem a artigos em eventos nacionais e internacionais entre outros.
No intuito de viabilizar a criação de um Programa de Pós-Graduação Lato sensu em
Tecnologia e Ciência dos Materiais da Construção Civil, foram realizadas reuniões com os docentes
ligados ao Curso de Construção de Edifícios do Câmpus Maceió. Salientamos que este curso está
inicialmente previsto para ter início em 2015.
A Coordenação tem realizado levantamentos constantes dos indicadores de produção dos
docentes com doutorado do IFAL a fim de identificar as áreas com possibilidade de submissão de
propostas de APCN (mestrado Stricto sensu), com a finalidade de aprovar Programas de Mestrado
nas áreas de atuação dos docentes com maiores possibilidades de êxito.
Atualmente estamos prevendo a possibilidade de submetermos duas propostas de mestrado
Stricto sensu no ano de 2015, sendo uma na modalidade profissional em rede, em Desenvolvimento
dos Sistemas de Produção Agropecuária e da Indústria de Alimentos, juntamente com a Secretaria
de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (SETEC/MEC), e a segunda
proposta de mestrado profissional em Desenvolvimento Econômico Regional e Meio Ambiente, que
será submetido à avaliação da CAPES. Ambas as propostas possuem caráter interdisciplinar.
11 COORDENAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO ACADÊMICA
A política de qualificação institucional propicia a formação de profissionais que, além do
domínio operacional da técnica de trabalho, compreendam o processo produtivo, detenham o saber
tecnológico e se envolvam com a pesquisa preferencialmente aplicada, visando à formação de um
quadro mais qualificado de pesquisadores e, consequentemente, a geração de programas
institucionais de Stricto Sensu.
Com enfoque na qualificação profissional, na geração interna de cursos de pós-graduação,
na elevação dos índices de pesquisa, na motivação para o trabalho e na melhoria da qualidade de
vida dos servidores, o IFAL tem adotado como diretrizes para a política de qualificação dos
servidores:
• a criação e/ou estabelecimento de procedimentos para qualificação;
• a promoção de ações que motivem os servidores a buscar níveis mais elevados de educação
formal;
• o incentivo dos servidores à qualificação acadêmica;
• a constante atualização de servidores qualificados ou em processo de qualificação.
Nesses últimos anos, o IFAL teve seu quadro de servidores incrementado devido à política
de desenvolvimento institucional, que contribuiu com o aumento de cargos e funções.
Atualmente, a instituição possui 1465 servidores lotados nos 15 câmpus e a Reitoria; destes,
819 são docentes e 646 técnicos administrativos.
Dentre os servidores, 105 possuem título de Doutor (102 são docentes), ou seja, apenas
7,2% do total. Já os mestres somam 430 servidores (29,4%). Destes, 387 são docentes. Portanto,
36,5% dos servidores do IFAL possuem mestrado e/ou doutorado.
Ao analisar apenas o quadro de docentes do instituto, percebe-se que mais da metade dos
professores (59,7%) são mestres ou doutores, e mais de 25,9% são especialistas. No entanto, para
focar no doutoramento, como forma de fortalecimento da instituição para geração de pós-
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graduação, o IFAL conta, apenas, com 102 docentes doutores, 12,5% do seu quadro. Atualmente,
existem 76 servidores cursando doutorado e 62, mestrado. No âmbito do Lato Sensu, o IFAL conta
com 28 servidores nas modalidades especialização e MBA. Desse total, 01 servidor está em
DINTER, 03 doutorandos realizam cursos incentivados pelo programa PIQDTEC.
O IFAL mantém convênio com a UFAL, chamado protocolo de intenções, no qual 10
servidores estão no mestrado e 17 em doutoramento.
Com recursos institucionais, o programa PIQPG mantém 17 servidores em programas de
mestrado e 28 cursando especialização e MBA. Além desses, os servidores que estão afastados,
independentes de programas institucionais, perfazem um total de 13 mestrandos e 52 doutorandos.
O programa de doutorado e mestrado em Engenharia Industrial da UFBA (PEI-UFBA),
iniciado em 2014, contou com uma turma de 23 mestrandos e 11 doutorandos. Ressalta-se que os
servidores não foram afastados, pois o IFAL está promovendo condições de qualificação. Para as
turmas que tiveram início em 2015, a relação dos aprovados foi: 10 para o mestrado e 25 para o
doutorado.
Apesar dos investimentos e avanços recentes, o IFAL precisa qualificar, em nível de
mestrado e doutorado, 40,3% do quadro de docentes. Isto ainda constitui um grande desafio. Por
isso, a instituição prossegue na busca de meios para continuar realizando cursos interinstitucionais
(mestrados ou doutorados), os quais têm contribuído para elevar o nível de qualificação de seus
servidores.
Também é fundamental que o IFAL consiga dar continuidade à qualificação de seus
servidores, principalmente dos docentes que atuam no magistério superior, como forma de melhorar
a qualidade do ensino, o desenvolvimento da pesquisa e a implantação e consolidação de programas
de pós-graduação.
Com o intuito de garantir que tais diretrizes e necessidades sejam atendidas, o IFAL se
empenha em fornecer as condições para que o servidor possa se qualificar sem que haja perdas ou
atrasos no desempenho de suas funções e consequente melhoria nos serviços ofertados pela
Instituição.
Atualmente, o Instituto tem se esmerado em três grandes frentes, a fim de promover
qualificação para seu corpo de trabalho: Convênios e Parcerias – por meio desta iniciativa, são
feitas aproximações com universidades e instituições nacionais e internacionais que possuam
programas de pós-graduação. Essas organizações apresentam os cursos que possuem em áreas
definidas pelo Instituto como de interesse para seu desenvolvimento.
Os cursos são apresentados aos servidores a fim de que eles se inscrevam nos processos
seletivos dos referidos cursos. Nesta etapa, a Instituição parceira é completamente responsável pelo
processo seletivo, não havendo intervenções do IFAL.
Os convênios ou acordos de parcerias firmados se desenvolvem de diversas maneiras,
podendo, em alguns casos, obter da instituição parceira algumas de suas vagas (em cursos de
interesse do IFAL) prioritariamente para servidores do instituto; estabelecer turmas para servidores
do IFAL devidamente aprovados em seleções dessas instituições, ou ainda, cooperação para o
desenvolvimento de trabalhos de qualificação como pesquisas, intercâmbios ou estágios
profissionais do servidor que estejam inseridos em algum programa de qualificação.
No presente momento, o Instituto possui acordos, nos sentidos aqui descritos, com grandes
organizações nacionais e internacionais, e é de seu interesse continuar essa política.
Programas Próprios de Qualificação – desenvolvimento de iniciativas em que o instituto
incentiva e/ ou auxilia o servidor no alcance de um nível mais alto de qualificação. São integrantes
deste intento:
• Programa de Incentivo para Qualificação em Cursos de Pós-Graduação dos Servidores ativos
do quadro permanente do Instituto Federal de Alagoas – PIQPG – institui benefício para pagamento
de mensalidades em Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu (Mestrado) e Lato Sensu
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(Especialização e Master Business Administration - MBA). As condições para a referida concessão
são definidas por edital, bem como as áreas em que os cursos podem de fato ser ofertados e o
quantitativo de vagas a serem concedidas.
Tabela 98 – Servidores contemplados pelo PIQPG
MBA
Especialização
8

20

Mestrado
17

Programas Externos de Qualificação – programas de benefícios e incentivos à qualificação
dos servidores motivados por instituições externas ao IFAL e que este se relaciona mediante
condições estabelecidas.
Normalmente esses programas são promovidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior – CAPES e/ou a Secretaria Profissional de Educação Profissional e
Tecnológica – SETEC. Os programas mais comuns são:
• Programa de Formação Doutoral Docente – Prodoutoral – mantido diretamente pela CAPES e é
específico para docentes com dedicação exclusiva à IFE. É um programa que se caracteriza por
favorecer a mobilidade dos bolsistas das IFES de origem para as IES de destino durante o tempo de
duração da capacitação docente, bem como a dos professores orientadores, como forma de
integração entre as instituições participantes. Foram obtidas 4 bolsas para o ano de 2014.
• Programa Institucional de Qualificação Docente para a Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica –PIQDTEC – oferece bolsas de mestrado e doutorado a docentes, técnicos
e gestores que sejam admitidos como alunos regulares em Programas de Pós-Graduação Stricto
Sensu no país. A seleção e acompanhamento dos bolsistas são feitos pelo Próprio IFAL, bem como
sua prestação de constas. Em 2014, este programa esteve composto por 3 docentes.
• Projetos de Mestrado e Doutorado Interinstitucional - MINTER/ DINTER - formação de uma
turma ou grupo de alunos por um programa de pós-graduação já consolidado, em caráter temporário
e sob condições especiais, caracterizadas pelo fato de parte das atividades de formação desses
alunos serem desenvolvidas no câmpus de outra instituição. Não houve demanda dos servidores
nesses programas em 2014.
CONVÊNIO PEI-UFBA
Foi celebrado em 2013, o acordo de cooperação técnica, científica e cultural entre a
Universidade Federal da Bahia e o Instituto Federal de Alagoas, durante o período de outubro 2013
a setembro de 2015.
Neste acordo, foi efetivado a contratação da UFBA para a execução do projeto “Mestrado
Profissional em Engenharia Industrial - Turma 2014.1 IFAL”, com estabelecimento de colaboração
científica, visando pesquisa, inovação e pós-graduação, por meio de Acordo de Cooperação
Técnica, Científica e Cultural entre o Instituto Federal de Alagoas e o Programa de Pós-Graduação
em Engenharia Industrial da UFBA.
Para a seleção da turma de 2015.1, 58 candidatos se inscreveram para o nível de mestrado e
39 para o nível de doutorado. Dentre os inscritos foram aprovados 10 candidatos no nível de
mestrado e 15 candidatos no nível de doutorado.
OUTROS CONVÊNIOS
Com o intuito de gerar maiores opções de qualificação para os servidores a partir de 2015,
outros convênios encontram-se em fase de negociação. Entre eles estão:
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f) Doutorado e Mestrado no Programa de Pós-Graduação em Educação do Centro de Educação
(CEDU) da Universidade Federal de Alagoas;
g) Doutorado e Mestrado no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática
– PPGECIM
h) Convênio com o programa de Mestrado e de Doutorado em Administração da UFBA.
i) Convênio com o programa de Mestrado em Pesquisa em Saúde, Do Centro Universitário –
CESMAC.
CONVÊNIO IFAL/GRUPO OPTMA
Foi celebrado o ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA entre o IFAL e o grupo
OPTMA-UFAL.
O convênio objetiva propiciar obtenção de inovação tecnológica, por meio de ações mútuas
de suas Instituições partícipes, quer sejam IFAL e UFAL, sendo uma das principais estratégias para
geração de inovação tecnológica o acesso aos laboratórios do OPTMA/UFAL por pesquisadores do
IFAL e de participantes do programa PEI-UFBA.
Os laboratórios do grupo OPTMA/UFAL possuem diversos equipamentos de última geração
que serão utilizados pelos pesquisadores do IFAL.
A contrapartida da instituição envolve a contratação de empresas de manutenção dos
equipamentos do grupo OPTMA da UFAL, bem como a compra de material de consumo e despesas
com recursos humanos.

12 COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E PÓS-GRADUAÇÃO
A política de fomento e implantação de novos cursos de pós-graduação lato e stricto sensu
propicia formas de garantir a verticalização do eixo ensino, pesquisa e extensão, de forma a realizar
o que está disposto na Lei Nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que institui a Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia.
Tais ações, entretanto, ultrapassam os limites do Instituto Federal de Alagoas, uma vez que
estão diretamente ligadas, também, à continuidade da formação de profissionais que atuam nos mais
variados setores da sociedade alagoana, oferecendo-lhes condições de ampliar seus saberes e
aprimorar suas práticas, estejam elas voltadas para a atuação na educação básica do estado ou para o
setor produtivo.
Com o enfoque no fomento e implantação de cursos de pós-graduação, na elevação dos
índices de pesquisa e na superação dos déficits de formação da população alagoana, o IFAL adota as
seguintes diretrizes para a política de geração interna de pós-graduação:
• o fomento às iniciativas de pós-graduação advindas dos câmpus que compõem o Instituto
Federal de Alagoas;
• o incentivo às áreas com reconhecido potencial de geração de pós-graduação;
• a valorização de propostas de cursos de pós-graduação que se compatibilizem às demandas da
sociedade alagoana, no que diz respeito à superação de seus baixos índices educacionais, bem como
às necessidades dos setores produtivos locais;
• o fortalecimento das pesquisas desenvolvidas pelos servidores que atuam, ou poderão atuar, nos
cursos de pós-graduação ofertados pelo instituto.
A política de desenvolvimento institucional propiciou ao IFAL o aumento do seu quadro de
servidores. Hoje, são 1.466 servidores lotados nos 11 câmpus e na Reitoria; destes, 105 possuem
título de Doutor, dos quais 102 são docentes. No caso dos mestres, são 393 servidores; dos quais,
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356 são docentes. No cômputo geral, 33,49% dos servidores do IFAL possuem pós-graduação
stricto sensu, sendo expressivamente maior o número de mestres em relação ao número de doutores.
Estima-se, ainda, que, para o triênio 2015, 2016 e 2017, o número de mestres e doutores cresça em
função de iniciativas como o prodoutoral e o convênio PEI-UFBA e outras ações em que o IFAL
hoje é referência na rede .
A análise inicial desses dados mostra que as ações da política de implantação de pósgraduação precisam andar alinhadas às políticas de qualificação acadêmica e às políticas de
pesquisa, uma vez que a efetiva implantação de cursos de pós-graduação stricto sensu depende
diretamente da qualificação dos servidores e das pesquisas que eles desenvolvem, no âmbito do
IFAL. Nesse sentido, a qualificação de servidores e o fomento à pesquisa são os principais desafios
para a implantação de cursos de mestrado a serem ofertados pelo IFAL.
No ano de 2014, a Coordenação de Planejamento de Pós-Graduação desenvolveu as
seguintes ações:
Acompanhamento, para implantação em 2015, dos seguintes cursos de pós-graduação lato
sensu:
• Curso de Especialização em Ensino de Arte e Literatura – a partir do fomento institucional
da PRPI e da ação conjunta dos professores da área de Linguagens e Códigos do IFAL, o curso será
ofertado, inicialmente, no câmpus Maceió e, em seguida, no câmpus Arapiraca, sob a coordenação
da professora Eliza Magna. Esse curso tem, sobretudo, o propósito de possibilitar o
aperfeiçoamento do conhecimento e da pesquisa a respeito da atuação de professores das áreas de
Língua Portuguesa, Artes e afins na rede pública estadual e municipal, na região do litoral e do
agreste alagoano.
j) Curso de Especialização em Educação e Meio Ambiente – a partir do fomento
institucional da PRPI e da ação conjunta dos professores o departamento de Edificações, com o
apoio do Núcleo Tecnológico de Construção Civil - NUTECC, apresentará, para 2015, a proposta
de implantação do mencionado curso, que será ofertado no câmpus Maceió. Esse curso tem,
sobretudo, o propósito de possibilitar o aperfeiçoamento dos seguintes profissionais: Tecnólogo em
Construção de Edifícios, Bacharel em Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia de
Produção, Engenharia de Materiais, Engenharia Química, Arquitetos, Químicos e Físicos.
k)
Cadastro e acompanhamento dos bolsistas do Novo Prodoutoral – Em setembro
de 2014, o Instituto Federal de Alagoas – IFAL –, por meio do Plano de Formação Docente –
Planfor – apresentado à Capes pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação – PRPI –, recebeu a
concessão de 04 bolsas e auxílios moradias integrantes do Programa de Formação Doutoral Docente
–
Prodoutoral,
conforme
Portaria
Capes
nº
140/2013
e
Ofício
nº
421/2013/CQD/CGSI/DPB/CAPES.
O referido programa tem como principal objetivo a promoção, em nível de doutorado, da
qualificação dos docentes das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), com o intuito de
criar e consolidar grupos de pesquisa em áreas estratégicas e prioritárias, bem como criar e
consolidar programas de pós-graduação.
Importa destacar que o programa desenvolve-se numa parceria entre a Capes e as
instituições participantes, que, para pleitear as bolsas, apresentam um Plano de Formação Docente
para a instituição de fomento. É este plano quem servirá de base e norteará todas as ações
implantadas na vigência do programa.
No caso do IFAL, o PLANFOR é fruto dos esforços envidados pela PRPI, no sentido de
mapear a produção acadêmica dos seus docentes e, com isso, reconhecer as áreas com maior
potencial para a geração de pós-graduação stricto sensu. Foi com esse intuito que a mencionada
pró-reitoria realizou visitas aos câmpus do IFAL. Tais visitas forneceram os dados que
consubstanciaram o Relatório de Prospecção e Visita aos Câmpus do IFAL, realizado em 2012.
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Assim, os dados presentes nesse relatório, bem como no Plano de Qualificação Institucional,
serviram como pontos de partida para a elaboração do Planfor, apresentado à CAPES, em dezembro
de 2013, em resposta à Portaria Nº 140, de 02 de outubro de 2013, que institui o Novo Prodoutoral.
Como fruto de todo esse trabalho, o IFAL foi contemplado com a concessão de 04 bolsas e
04 auxílios moradias, que serão distribuídos de acordo com os critérios estabelecidos no próprio
Planfor, encaminhado previamente à Capes. É necessário enfatizar que o IFAL, o Instituto federal
do Tocantis e o do sertão pernambucano se notabilizaram por perceberem os maiores quantitativos
de bolsa.
Cabe à instituição contemplada a tarefa de selecionar os bolsistas que integrarão o programa,
mediante a observação dos critérios estabelecidos na Portaria Nº 140, de 02 de outubro de 2013 e no
ofício de concessão das bolsas:
l) estar afastado integralmente das atividades na instituição de origem, durante o período de
recebimento das bolsas;
m) fazer parte de uma das áreas prioritárias apresentadas pela Capes;
n) não receber outras bolsas.
Além desses critérios mais gerais, o Planfor do IFAL apresentou critérios específicos para a
seleção dos docentes que serão contemplados pelo programa. Esses critérios estão baseados nos
índices de produtividade acadêmica dos pesquisadores e foram, previamente, aprovados pela Capes.
Assim, a partir da análise desses dados, bem como da observação dos critérios estabelecidos pela
Capes, os candidatos selecionados são:
Do Doutorado em Agronomia
o) Ivanice Borges Lemos
p) José Augusto Monteiro de Castro Lima
Do Doutorado em Ciências da Computação
q) Marlos Tacio Silva
r) Leonardo Melo de Medeiros
Vale destacar que as bolsas serão ofertadas num período de 36 meses e poderão ser repassadas para
outro bolsista, no caso de conclusão do Doutorado durante a vigência das bolsas ou de desligamento
do pesquisador contemplado com esse recurso. Além disso, é importante ressaltar que o
acompanhamento dos bolsistas será feito pela Coordenação de Planejamento de Pós-Graduação/
CPG/ PRPI.
13 NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
O Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) é um órgão executivo da Administração Superior
diretamente subordinada à Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação. Criado em junho de 2010, o NIT
tem por finalidade estimular a pesquisa na área de inovação tecnológica e promover a adequada
proteção das invenções geradas no âmbito do Instituto Federal de Alagoas (IFAL) e sua
transferência ao setor produtivo.
Durante o ano de 2014, o NIT elaborou e disponibilizou no site do ifal
(http://www.pesquisa.ifal.edu.br/nit/divulgacao) quatro cartilhas educativas: Propriedade
Intelectual, Patentes, Desenho Industrial e Indicação Geográfica. Realizou o mini-curso de 8h de
propriedade intelectual e inovação no câmpus Palmeira dos Índios e Arapiraca. Em relação à
organização de eventos, promoveu a 1º edição da Competição de Ideias Arretadas, no qual as
ideias inovadoras foram premiadas.
Realizamos em parceria com o ICTAL e UFAL curso de propriedade intelectual (registro de
software, marcas e patentes), no qual servidores do IFAL foram capacitados. Participamos da
organização do StartUp Weekend de Palmeira dos Índios juntamente com a UFAL, no qual os
alunos do IFAL foram premiados em primeiro e terceiro lugar.
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Em se tratando de eventos relacionados ao empreendedorismo organizou uma edição do 23º
Pontapé no Câmpus Murici durante a SEMAGRO; duas edições do AGROJOVEM (Satuba e
Batalha), e apoiou a Semana global de Empreendedorismo realizando no IFAL 06 atividades
durante todo o mês de Novembro, mobilizando e inspirando 339 alunos nos 4 câmpus que
receberam as ações da semana global.
A divulgação das ações do NIT foi realizada nos Câmpus Maceió e Marechal, bem como no
Simpósio Brasileiro de Tecnologia da Informação, em Maceió, por meio da ação NIT Itinerante. A
grande ação de divulgação foi realizada no CAIITE no qual fomos destaque no corredor da
inovação.
A coordenação do NIT participou de todas as avaliações de trabalhos de PIBITI
desenvolvidos pelo instituto, bem como participou das reuniões com o Chefe de Departamento de
Pesquisa e Inovação, coordenadores de pesquisa dos câmpus. Na ocasião distribuímos CD “KIT
NIT” que contém material de apoio sobre Propriedade Intelectual e Inovação a cada coordenador de
Pesquisa e Inovação.
Atualizamos constantemente as redes sociais com notícias e eventos que envolvem inovação
(blog, Facebook e twitter), resultando no recorde de 600 curtidas na fanpege. Além disso,
divulgamos na página da pesquisa cursos e eventos na área de inovação e empreendedorismo.
Para o NIT uma das grandes conquistas institucional foi a premiação do primeiro lugar no
UNIVERSO IF com o aplicativo mobile para acompanhamento de bancos de sangue e doações à
hemorrede de Alagoas. O aplicativo concorreu com 65 trabalhos com representatividade de todas as
regiões do país, no qual o grande vencedor foi eleito sem divisão de categorias, ou seja, o primeiro
lugar foi o vencedor de todos os projetos expostos no evento. Depois desse reconhecimento fomos a
TV Mar (Coordenação do NIT, Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação e Coordenador do projeto)
mostrar a sociedade alagoana o que o IFAL vem desenvolvendo na área de pesquisa e inovação.

14 CONSELHO EXECUTIVO DE PUBLICAÇÕES
O Conselho Executivo de Publicações/CEP é órgão normativo, consultivo e deliberativo do
Instituto Federal de Alagoas, vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, responsável pela
política editorial global e assuntos correlatos. O CEP compreende em sua estrutura a revista
científica EDUCTE, a qual conta com Conselho Científico específico e sua Diretoria Executiva, e a
Diretoria de Publicações, a qual cabe a coordenação das demais produções acadêmicas.
Tem como objetivo principal o de incentivar e promover a publicação e socialização dos
trabalhos científico-acadêmicos, literários e culturais dos servidores, discentes e pesquisadores deste
Instituto ou em parceria com outros órgãos, visando à formação integral de nosso corpo discente e
ao intercâmbio de conhecimento, principalmente dentro da região onde estamos inseridos, tendo em
vista o desenvolvimento socioeconômico e cultural.
Tem como principal destaque o Kentron o primeiro e único portal de publicações de Alagoas
( http://www.kentron.ifal.edu.br/ ), que hospeda entre outros a revista EDUCTE, conceito B4 qualis
Capes. Está em seu volume 5, na versão eletrônica e possui atualmente, em seu banco, cerca de 40
artigos já selecionados. A revista Educte pretende, com as ações que lhe deram em pouco tempo a
condição de destaque atual, subir para o nível B3 do qualis.
O Kentron atualmente também hospeda a Revista Extifal e Revista Proeja, ambas
publicações do IFAL, da PROEX e PROEN, respectivamente. Estão também hospedadas neste
portal varias publicações externas de outras IES, como os anais do I CAIITE, do I ENCCULT UNEAL, Livros e periódicos.
Em relação aos livros, o conselho executivo publicou em versão impressa 7 livros de
servidores, por meio de edital de publicação.
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A PRPI incentivou a capacitação dos integrantes deste Conselho, por meio de dois
momentos, em 2014, de cursos ligados à editoração.
A submissão de obras para publicação pelo IFAL são reguladas por editas específicos e
ocorrem por fluxo contínuo e geral, para apreciação e inserção por ordem de inscrição, e/ou em
resposta às chamadas públicas.
Todas as contribuições são submetidas à arbitragem científica, com avaliação de pareceristas
da comunidade científica e especializada, indicados pela Diretoria Executiva da revista EDUCTE
ou pela Diretoria de Publicações, conforme seja o caso, os quais poderão recomendar a publicação,
condicioná-la a ajustes na forma, estrutura ou conteúdo, ou mesmo negá-la.
POLÍTICA EDITORIAL
O Conselho Executivo de Publicações tem como premissas a prioridade o pluralismo das obras
aceitas, tanto do público interno quanto externo, para publicação respeitando-se nossa identidade.
ANÁLISE DA GESTÃO IFAL 2014 NO QUE SE REFERE AO ENSINO EM RELAÇÃO AO
DISPOSTO NO PDI 2014-2018 E NO ACORDO DE METAS E COMPROMISSOS
O Instituto Federal de Alagoas continuou seu processo de expansão, em 2014, com a
conclusão da obra do câmpus Penedo e com a implantação dos câmpus Batalha, Coruripe, Rio
Largo e Viçosa, em diversas regiões do estado.
Com isso, houve ampliação na oferta de vagas em cursos técnicos. Nesse sentido, a PróReitoria de Ensino (PROEN) apresentou demandas com vistas à implementação da infraestrutura
física nas unidades de ensino.
Além da infraestrutura que se encontra em processo de construção, o quadro de servidores
também está em formação.
A implantação dos novos câmpus foi possível devido às parcerias realizadas com instituições
públicas nas diversas esferas, que cederam espaços provisórios para o funcionamento desses
câmpus.
Somado a isso, priorizou-se a consolidação do quadro de professores e técnicos
administrativos.
Nos Cursos de Licenciatura, em relação a 2013, a Instituição manteve a oferta de vagas, em
função da limitação dos espaços físicos nas unidades que ofertam cursos de formação de
professores.
Porém, foi aprovada proposta pelo MEC/SETEC para criação de novo curso de formação de
professores em nível de especialização, seguindo o disposto nas novas diretrizes nacionais para
educação profissional técnica de nível médio, de forma a atender aos docentes que não possuem a
formação pedagógica. As atividades destas turmas tem início previsto para o ano de 2015.
Conforme diretrizes do PARFOR e seguindo sua política institucional, o IFAL continua
adotando cotas para professores da rede pública para ingresso nas licenciaturas, de acordo com os
preceitos legais e as demandas da sociedade.
Com o intuito de promover a melhoria do processo de ensino e aprendizagem, a instituição
continua realizando a implantação de novos laboratórios de ensino, contemplando os novos cursos,
bem como adquirindo diversos equipamentos e materiais para os laboratórios já existentes.
Destaca-se que em 2014, foram iniciadas as atividades do Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão do IFAL.
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Seguindo o estabelecido no PDI 2014-2018, foram iniciados, no segundo semestre de 2014,
os cursos técnicos subsequentes de Informática nos novos câmpus de Rio Largo e Viçosa;
Administração, também em Viçosa, e ainda o Curso Técnico em Soldagem no Câmpus Coruripe.
Como integrante da Rede e-Tec BRASIL, o IFAL ampliou a oferta de cursos técnicos à
distância, por meio do Curso Técnico em Alimentação Escolar, dentro do Programa
PROFUNCIONÁRIO, com turmas em polos e-Tec nos polos Maceió, Maragogi, Penedo, Palmeira
dos Índios, Satuba e Santana do Ipanema. Vale salientar a implantação de novos polos nos
municípios de Paripueira, Major Izidoro e Coruripe em Alagoas; Ilhéus e Vitória da Conquista no
estado da Bahia.
Não foi possível, porém, a implantação do Curso Técnico a distancia em Alimentos, uma
vez que a nova estrutura que se está construindo para a Diretoria de Educação a Distancia não ter
sido concluída até o final de 2014, porém com previsão de finalização até o final do primeiro
semestre de 2015.
Também não foram implantados os cursos técnicos PROEJA de Edificações em Palmeira
dos Indios; Processamento de Pescados em Piranhas e Cooperativismo em Santana do Ipanema,
porque não foi possível a conclusão da infraestrutura necessária para o início das atividades desses
cursos até o momento.
Aprovado pela CAPES e pelo Conselho Superior do IFAL, o curso de Especialização em
Gestão Pública Municipal a distância continua a ser ofertado nos polos de Maragogi, Palmeira dos
Índios e Penedo.
Em atendimento ao Decreto nº 5.626 de4 22/12/2005 que Regulamenta a Lei n o 10.436, de
24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, e o art. 18 da Lei n o
10.098, de 19 de dezembro de 2000, cumpre-nos registrar que o IFAL oferta a disciplina Língua
Brasileira de Sinais – LIBRAS, sendo obrigatória, nos cursos de licenciatura, e optativa, nos demais
cursos superiores.
No que se refere aos índices de permanência e de conclusão de alunos nos cursos da
instituição, estabelecidos no Acordo de Metas, foram extraídos dados do SISTEC. Todavia, tais
informações não são representativas, uma vez que diversos câmpus do IFAL ainda não concluíram o
ano letivo de 2014, em função de paralisações que atingiram de modo desigual essas unidades de
ensino, causando um descompasso entre os calendários acadêmicos.
Percebe-se que há uma grande distância separando os índices de evasão e retenção escolar
atuais daqueles previstos no Acordo de Metas, porém, cumpre-nos ressaltar que diversas ações de
apoio ao processo de ensino e aprendizagem já foram implantadas nos câmpus, bem como ações de
Assistência Estudantil, com o objetivo de diminuir a retenção e a evasão escolar:

PROIFAL – Programa institucional de preparação para possíveis candidatos aos
processos seletivos de novos alunos;
7. Programa de Monitorias – com o objetivo de contribuir para a formação do aluno,
complementando o seu aprendizado através de ações correlatas às atividades
pedagógicas;
8. Atendimento pedagógico individual ao aluno;
9. Atendimento multidisciplinar;
10. Suporte de Aprendizagem;
11. Programas e Serviços da Assistência Estudantil – possibilitando as condições para
promover acesso, permanência e a conclusão com êxito nos cursos ofertados pelo
IFAL;
Ao final de 2014, o IFAL concluiu, sob a orientação da PROEN, a elaboração de uma
proposta de Programa Institucional de Suporte de Aprendizagem, com aulas semanais em
matemática e português, que tem como finalidade proporcionar aos alunos apoio para melhoria do
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aprendizado. A proposta será submetida ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, para ser
institucionalizada e implantada nos câmpus durante o ano de 2015.
Buscando garantir a permanência do aluno com qualidade e a diminuição da evasão e
retenção escolar, o IFAL possui uma Política de Assistência Estudantil (Resolução CS 54/2013).
Em 2014, foram contemplados pelos programas da Assistência Estudantil:
• 4.687 alunos do Programa Auxílio Permanência, que contempla os auxílios transporte,
creche, alimentação, moradia, atendimento educacional especializado ou outras
necessidades socioeconômicas que possibilitem condições de permanência;
• 306 estudantes pelo Programa Bolsa Estudo;
• 343 estudantes pelo Programa Bolsa Proeja;
• 495 óculos corretivos e fardamento e caderno para todos os alunos matriculados nos cursos
de nível médio;
• 1.471 estudantes atendidos pelo Programa de Alimentação e Nutrição Escolar, nos câmpus
Satuba, Marechal Deodoro e Maceió;
• 155 alunos pelo Programa de Incentivo às Práticas Artísticas e Desportivas;
• 09 estudantes que participaram do processo de seleção do Programa Ciência sem Fronteiras,
através do Programa de Apoio ao Intercâmbio e à Mobilidade;
• 22 atendimentos realizados através do Programa de Assistência aos Estudantes com
Necessidades Educacionais Específicas;
• 1.374 atendimentos realizados através do Programa de Aconselhamento Psicológico;
• 359 atendimentos realizados pelo Programa de Orientação Profissional;
• 1.441 alunos atendidos pelo Programa de Prevenção a Fatores de Risco e Promoção da
Saúde;
• 6.080 atendimentos realizados pelo Programa de Assistência à Saúde;
• 135 alunos contemplados pelo Programa de Residência Estudantil, no câmpus Satuba.
Diante do exposto, os Programas da Assistência Estudantil totalizaram 16.877 serviços e
benefícios concedidos.
Além disso, acrescente-se o fardamento para todos os estudantes do nível técnico.
Ressalta-se que apenas o Programa Auxílio Permanência foi implantado em todos os
câmpus, em virtude da defasagem do quadro de servidores técnicos-administrativos.
A relação aluno/professor no IFAL ainda apresenta um valor abaixo do estabelecido no
Acordo de Metas devido, principalmente, à estrutura das sedes provisórias de alguns câmpus não
permitir uma ampliação da oferta de vagas, como também em função da elevada evasão escolar.
Segundo estudo realizado por esta Pro-Reitoria, a partir de orientações da CGU, foram
apurados para o exercício de 2013 valores inferiores a 15 em todos os câmpus analisados, à exceção
dos Câmpus Palmeira dos Indios e São Miguel dos Campos, cujos valores atingiram a meta
estabelecida.
Como não houve mudança no cenário no ano de 2014, não entendemos, portanto, como foi
apurado o valor constante na extração do SISTEC realizada pelo MEC/SETEC, a qual relata uma
valor geral para o IFAL igual a 21,63.
A Pró-Reitoria de Ensino prioriza a formação continuada dos servidores do IFAL que atuam
diretamente no ensino, proporcionando a participação de professores e técnicos administrativos em
eventos de formação.
No decorrer do ano de 2014, além das ações de formação realizadas pelos câmpus, foram
promovidos, pela PROEN, os seguintes eventos:
1. Encontro Nordestino de Assistência Estudantil – ENAE: Novembro/2014;
2. I Encontro de Planejamento e Implantação do Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE/FNDE): Junho/2014;
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3. I Forum em EJA do IFAL: Novembro/2014
4. IV Seminário de Pesquisa em Linguagem e Literatura – SEPELL: Outubro/2014
5. 02 edições do Curso de Formação Pedagógica para professores recém-empossados;
Outubro/2014
6. 02 (dois) exames de proficiência em Língua Inglesa – IELTS para alunos dos cursos
superiores: Maio e Setembro/2014
O Programa de Consolidação das Licenciaturas – PRODOCÊNCIA continua em pleno
andamento e tem como finalidade contribuir para elevar a qualidade dos cursos de licenciaturas, por
meio de fomento a projetos institucionais, na perspectiva de valorizar a formação e reconhecer a
relevância social dos profissionais do magistério da educação básica, atendendo aos professores que
atuam nas licenciaturas oferecidas pela Instituição.
Em 2014, a PROEN elaborou/reformulou os seguintes normativos:
1. Regulamentação dos Conselhos de Câmpus, com previsão de implantação a partir de
2015;
2. Regulamentação dos Colegiados de Cursos Técnicos, com previsão de implantação a
partir de 2015;
3. Regulamentação da prática profissional nas licenciaturas do IFAL;
4. Atualização das diretrizes para estruturação curricular das licenciaturas;
5. Programa Institucional de Suporte de Aprendizagem, previsão de implantação em 2015;
6. Resolução CS 45/2014 – Regulamento do Núcleo de Atendimento às Pessoas com
Necessidades Específicas (Napne);
7. Regimento Interno do Fórum Permanente de Assistência Estudantil (FORPAE);
8. Política de Desenvolvimento de Coleções do IFAL;
9. Regulamentação de Matriculas em disciplinas isoladas nos cursos de graduação;
10. Atualização das diretrizes para reestruturação dos currículos dos cursos técnicos de nível
médio na forma integrada;
11. Regulamentação da Mobilidade Internacional para discentes da graduação.
Foi dada continuidade ao processo de implantação do sistema acadêmico SIGAA, cuja
previsão inicial de conclusão era 2014, porém alguns câmpus ainda estarão cumprindo etapas da
implantação durante o ano de 2015, em função de algumas dificuldades encontradas no processo.
Tal sistema será adotado em todos os câmpus e na modalidade a distância, porém,
abrangendo todos os níveis e formas de ensino.
E, dentro do programa PRONATEC, foram ofertadas 80 novas vagas em 2014, no Curso
Técnico Concomitante em Segurança do Trabalho, nos campus Palmeira dos Índios e Santana do
Ipanema, além de vagas em cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC).
Ressalta-se que os dados do PRONATEC não foram considerados no cálculo dos
indicadores educacionais.
Relatório de Gestão da Assistência Estudantil – Exercício 2014
Desde 2010, as ações de assistência estudantil se configuraram como uma política
institucional do Ifal. Neste mesmo ano foi realizado o I Fórum de Assistência Estudantil do Ifal, a
partir do qual teve início a construção da primeira Política de Assistência Estudantil (PAE) do Ifal,
regulamentada pela Resolução nº 25/CS, de 19 de julho de 2010, construída com a participação dos
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profissionais atuantes nas ações de assistência estudantil. Entre os programas instituídos para o
atendimento das necessidades estudantis havia bolsas de iniciação profissional; bolsas de estudo;
bolsas para o Proeja; auxílios para transporte e alimentação, refeições, óculos, os quais totalizaram
ao final do ano 1.455 benefícios concedidos, sendo tais beneficios custeados com um orçamento de
R$ 1.574.565,00.
Em 2011 ocorreu uma atualização da PAE, através da Resolução nº 22/CS, de 8 de agosto de
2011, construída a partir de diversos debates entre as categorias de profissionais que trabalham com
a assistência estudantil do Instituto. Também neste ano foi realizado o II Fórum de Assistência
Estudantil do Ifal, que abriu espaços de discussões para tratar sobre os desafios e as possibilidades
na implementação da referida política.
Tendo em vista o aumento de recursos financeiros para a execução das ações de assistência
estudantil de R$ 1.574.565,00, em 2010, para R$ 3.922.523,18, em 2011, ocasionado pela criação
do Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES, decreto nº 7.234, de 19 de julho de
2010, foi possível atender aos estudantes com 4.633 benefícios (bolsas de iniciação profissional;
bolsas de estudo; bolsa Proeja; auxílios transporte, alimentação, moradia, refeições e óculos). A
partir de 2011 o Ifal passou a conceder fardamento para todos os alunos.
Em 2012 houve a criação do Fórum Pemanente de Assistência Estudantil – Forpae. Este
fórum é considerado um avanço muito importante para o desenvolvimento da assistência estudantil
do Ifal, pois esta instância democrática, de cárter consultivo e propositivo, se constitui em um
espaço de discussão legítimo

para tratar das questões relacionadas à Política de Assistência

Estudantil. Neste referido ano também foi realizado o III Fórum de Assistência Estudantil do Ifal.
Com relação aos atendimentos para os estudantes, em 2012 foram concedidos 4.929 benefícios
(bolsas de iniciação profissional; bolsas de estudo; bolsa Proeja; auxílios transporte, alimentação,
moradia, refeições, óculos), sendo um número muito próximo do atendimento registrado no ano
anterior devido ao orçamento ter sido no valor de R$ 3.924.694,00.
Em 2013 foi criada a regulamentação do Programa de Apoio a Participação em Eventos
Políticos-Acadêmicos, Didático-científicos, tecnológicos, culturais, Esportivos e Artísticos, por
meio da Portaria nº 2175/GR, de 18 de setembro de 2013. Também foram criados novos programas
para a Política de Assistência Estudantil, esta passou a ser regulamenda pela Resolução nº 54/CS, de
23 de dezembro de 2013. Neste ano foram concedidos 6.967 benefícios (bolsas de estudo; bolsa
Proeja; auxílios transporte, alimentação, moradia, refeições, óculos) com um o orçamento de R$
6.356.584,00. Tal orçamento correspondeu ao aumento de 61,96% em comparação com o exercício
anterior, sendo executado R$ 5.657.038,03, ou seja, 88,99% do orçamento, visando atender ao
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objetivo estratégico proposto no PDI que era de ampliar em 62,96% os investimentos

em

programas para permanência e êxito dos alunos.
No exercício de 2014 o Ifal contou com um orçamento de R$ 8.375.604,00 para investir em
ações de assistêcia estudantil. A instituição realizou o I Encontro Nordestino de Assistância
Estudantil dos Institutos Federais que ocorreu na sede do Câmpus Penedo, nos dias 17, 18 e 19 de
novembro do referido ano. No âmbito das ações inclusivas, foi aprovada a Resolução nº 45/CS, de
22 de dezembro de 2014, que dispõe sobre a organização, funcionamento e as atribuições do Núcleo
de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas – Napne.
Acrescente-se, ainda, os demais atendimentos: médicos, odontológicos, de Nutrição, de
Enfermagem, de Psicologia e de Serviço Social dispensados pelos profissionais que atuam nos
Câmpus Arapiraca, Maceió, Maragogi, Marechal Deodoro, Murici, Palmeira dos Índios, Penedo,
Piranhas, São Miguel dos Campos, Santana do Ipanema e Satuba. Tais serviços não demandam
gastos orçamentárias da ação de assistência ao educando, mas são investimentos em recursos
humanos e em prestação de serviço ao seguimento estudantil.
Contudo, conforme os dados da tabela a seguir, nota-se que os investimentos crescentes que
vêm sendo realizados na Política de Assistência Estudantil desde 2010 têm possibilitado a
ampliação do atendimento das necessidades estudantis.
Tabela 99- Evolução dos Créditos Orçamentários para assistência ao educando 2010 a
2014
Orçamento para Assistência ao Educando da Educação Profissional
2010

2011

R$ 1.574.565,00 R$ 3.922.523,18

2012

2013

R$ 3.924.694,00

R$ 6.356.584,00

2014
R$ 8.375.604,00

Neste sentido, a política vem sendo aperfeiçoada para melhor atender as demandas postas
pelos estudantes. Assim, a partir da Resolução nº 54/CS, de 23 de dezembro de 2013, a Política de
Assistência Estudantil do Ifal passou a ser constituída pelos seguintes programas: Programa Bolsa
de Estudo; Programa Bolsa Proeja; Programa Auxílio Permanência; Programa de Apoio às
Atividades Estudantis; Programa de Alimentação e Nutrição Escolar (Panes); Programa de
Incentivo às Práticas Artísticase Desportivas (Pipad); Programa de Apoio ao Intercâmbio e à
Mobilidade; Programa de Assistência aos Estudantes com Necessidades Educacionais Específicas;
Programa de Aconselhamento Psicológico; Programa de Orientação Profissional; Programa de
Prevenção a Fatores de Risco e Promoção da Saúde; Programa de Assistência à Saúde; Programa
de Residência Estudantil; Programa Refletir e Educar; Programa de Acompanhamento Social.
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A execução destes programas ocorre conforme a composição das equipes multidisciplinares
disponíveis em cada câmpus. Nos Câmpus Maceió, Marechal Deodoro, Palmeira dos Índios e
Satuba a equipe está formada por profissionais das seguintes áreas: Enfermagem, Medicina,
Nutrição, Odontologia, Psicologia e Serviço Social. Mas, nos Câmpus da expansão a equipe é
reduzida. No Câmpus Penedo a equipe é composta por Nutrição, Psicologia e Serviço Social. Nos
Câmpus Arapiraca, Maragogi, Murici, Piranhas, São Miguel dos Campos e Santana do Ipanema a
equipe multidisciplinar é formada apenas pela Psicologia e pelo Serviço Social. E quanto aos
Câmpus Batalha, Coruripe, Rio Largo e Viçosa, que iniciaram suas atividades no segundo semestre
de 2014, estes ainda não possuem equipe multidisciplinar de assistência estudantil.
A seguir, vejamos os dados relativos à execução dos programas de Assistência Estudantil no
exercício de 2014.

Gráfico 32- Execução dos Programas de Assistência Estudantil no exercício 2014
O Programa Bolsa de Estudo contemplou 306 estudantes, sendo executado nos Câmpus Arapiraca,
Maceió, Marechal Deodoro, Murici, Penedo, Piranhas, Santana do Ipanema e Satuba. Este
programa assiste financeiramente alunos que participem de atividades educacionais em programas e
projetos de pesquisa ou extensão na condição de colaborador, tendo como objetivo contribuir para a
diminuição dos índices de evasão e retenção escolar.
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Gráfico 33 – Atendimento de Bolsa do Programa Proeja

Este programa tem como objetivo contribuir para a permanência e o êxito escolar dos estudantes
matriculados nos Cursos Técnicos de Nível Médio Integrado na modalidade de Educação de Jovens
e Adultos (PROEJA) e cursos de PROEJA FIC articulado ao Ensino Médio na modalidade de
Educação de Jovens e Adultos, visando à promoção da inclusão social e elevação da escolaridade. O
Programa Bolsa Proeja atendeu 343 estudantes matriculados nos Câmpus Maceió, Marechal
Deodoro, Palmeira dos Índios e Satuba.
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Gráfico 34 – Quantidade de atendimentos do Programa Auxílio Permanência
O Programa Auxílio Permanência assistiu 4.687 estudantes em todos os Câmpus do Ifal:
Câmpus Arapiraca, Maceió, Maragogi, Marechal Deodoro, Murici, Palmeira dos Índios, Penedo,
Piranhas, São Miguel dos Campos, Santana do Ipanema, Satuba, Batalha, Coruripe, Rio Largo e
Viçosa. Esses quatro últimos Câmpus iniciaram suas atividades no segundo semestre de 2014 e
tiveram acesso ao programa a partir do processo de seleção organizado pela DPE com o trabalho de
profissionais de Serviço Social vinculados aos demais Câmpus do Ifal. Tal programa visa assegurar
aos estudantes recursos financeiros para custear despesas com transporte, alimentação, moradia,
creche, atendimento educacional especializado ou outras necessidades socioeconômicas que
possibilitem condições de permanência no Ifal.
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Gráfico 35 – Quantidade de atendimentos do Programa de Concessão de óculos
O referido programa tem como propósito conceder óculos corretivos, fardamento escolar e material
didático, visando proporcionar condições igualitárias de participação nas atividades escolares.
Foram concedidos 495 óculos corretivos e todos os estudantes matriculados nos cursos de nível
médio receberam fardamentos e cadernos.

Gráfico 36 – Quantidade de fornecimento de alimentação
O Panes é ofertado apenas nos Câmpus que possuem uma estrutura física de refeitório,
assim, foram contemplados um total de 1.471 estudantes matriculados nos Câmpus Maceió,
Marechal Deodoro e Satuba. Este programa tem por objetivo a oferta de refeições que atendam às
necessidades nutricionais durante o período letivo, assim como a realização de Educação
Nutricional para contribuir com o rendimento escolar, aprendizagem e a formação de práticas
alimentares saudáveis, visando a permanência e conclusão de curso.
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Gráfico 37 – Quantidade de atendimento das práticas artísticas e desportivas
Este programa foi implementado pelos Câmpus Arapiraca, Maceió, Maragogi, Marechal
Deodoro, Murici, Palmeira dos Índios, Penedo, Piranhas, Santana do Ipanema e Satuba que
somados assistiram 155 estudantes. O Pipad tem como objetivo possibilitar aos estudantes do Ifal
em vulnerabilidade social o despertar para as experiências artísticas ou desportivas que possam
proporcionar o reconhecimento de habilidades em modalidades esportivas e nas diversas linguagens
artísticas (artes visuais, dança, música ou teatro). Tem como propostas o protagonismo juvenil,
práticas de socialização, boas condutas, trabalho em equipe, motivação e cidadania através de
incentivos para os treinamentos, cursos e/ou oficinas complementares à formação acadêmica.

Gráfico 38 – Quantidades de participações em intercâmbios e mobilidade

299
O Programa de Apoio ao Intercâmbio e à Mobilidade tem como objetivo possibilitar aos
estudantes do Ifal condições de participar do processo de seleção para os programas de intercâmbio
e mobilidade, garantindo prioridade àqueles estudantes que se encontrem em situação de carência
socioeconômica. Este programa contemplou 9 estudantes que participaram do processo de seleção
do Programa Ciência sem Fronteiras.

Gráfico 39 – Quantidade de atendimento a estudantes com necessidades específicas.
Em relação ao Programa de Assistência aos Estudantes com Necessidades Educacionais
Específicas, foram atendidos 22 estudantes nos Câmpus Marechal Deodoro, Murici, Piranhas,
Santana do Ipanema e Satuba por meio do Napne. O referido programa tem por objetivo assegurar
aos estudantes com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e com altas
habilidades/superdotação, o apoio necessário no âmbito educacional, de acordo com o Decreto nº.
7.611, de 17 de novembro de 2011.
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Gráfico 40 – Quantidade de Atendimento psicológicos
O Programa de Aconselhamento Psicológico é um processo interativo, caracterizado por uma
relação única entre psicólogo e estudante, que prioriza os aspectos psicológicos envolvidos no
processo ensino-aprendizagem e que leva o estudante a mudanças em uma ou mais áreas da sua
existência. Neste programa foram atendidos 1.374 estudantes.

Gráfico 41– Quantidade de orientação profissional
Através do Programa de Orientação Profissional foram atendidos 359 estudantes. Este
programa visa a inserção do estudante no mundo do trabalho, de uma forma consciente e fruto de
uma escolha, por meio da elaboração e/ou reelaboração do seu projeto de vida profissional, a fim de
que consiga alcançar resultados que tragam o máximo de proveito para si e para a sociedade.
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Gráfico 42 – Quantidade de atendimentos na prevenção a fatores de risco e promoção da
saúde.
No Programa de Prevenção a Fatores de Risco e Promoção da Saúde 1.441 estudantes foram
atingidos. Tal programa tem como propósito a promoção da saúde, estabelecendo o planejamento de
ações voltadas à educação para a saúde, com focos no reconhecimento e prevenção de fatores de
risco e na promoção dos fatores de proteção, reconhecendo seus impactos nas trajetórias de vida dos
discentes. Em geral, este programa é desenvolvido de forma interdisciplinar.

Gráfico 43 – Quantidade de atendimentos médico/odontológicos.
Por meio do Programa de Assistência à Saúde foram realizados 6.080 atendimentos à estudantes,
sendo 4.856 por setores médicos e 1.224 por setores odontológicos. Cabe salientar que os setores
odontológicos dos Câmpus Maceió e Marechal Deodoro não realizaram atendimentos em 2014
devido à falta de material e equipamentos. Este programa tem como objetivo oferecer ações de
saúde, no âmbito individual e coletivo, que abranjam a promoção e a proteção da saúde, a
prevenção de agravos, o diagnóstico e o tratamento de baixa complexidade; visando o bem-estar e a
qualidade de vida do discente, de modo a contribuir para sua permanência e conclusão de curso
nesta instituição.
No que se refere ao Programa de Residência Estudantil, apenas o Câmpus Satuba executa
este programa porque é o único Câmpus que possui uma estrutura física de residência e que tem
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alunos com disciplinas em tempo integral. Em 2014 o referido Câmpus contemplou 161 estudantes
com a residência. Tal programa objetiva possibilitar uma moradia de qualidade aos estudantes,
proporcionando um espaço de convivência.
O Programa Refletir e Educar tem como objetivo principal promover ações educativas que
tratem de temas sobre a formação social, política e cultural da sociedade e que contribuam para o
combate ao preconceito ou qualquer forma de discriminação. Algumas palestras foram realizadas
pelos Câmpus Arapiraca, Murici, Piranhas e Santana do Ipanema.
O Programa de Acompanhamento Social é um atendimento permanente que busca a
viabilização de recursos internos e externos, mantendo um processo de articulação com o estudante
e sua família, visando criar condições de permanência para este usuário na Instituição. Este
programa abrange todos os estudantes que são contemplados com bolsas e auxílios de assistência
estudantil, passando a ser acompanhado pelos assistentes sociais.
Para realizar a maioria desses programas, os Câmpus apresentam uma proposta de
orçamento que é discutida e aprovada pela DPE e pelo Forpae.
Em 2014 cada Câmpus recebeu e executou seu orçamento conforme demonstra a tabela a
seguir.
Tabela 100-Orçamento descentralizado por Campus
Orçamento descentralizado para os Câmpus
Câmpus

Orçamento Inicial

Arapiraca

Orçamento executado

R$ 400.000,00

R$ 399.880,00

R$ 1.900.000,00

R$ 1.391.200,00

R$ 280.000,00

R$ 278.350,00

R$ 1.050.000,00

R$ 999.661,30

R$ 550.000,00

R$ 550.000,00

R$ 1.000.000,00

R$ 894.098,00

Penedo

R$ 500.000,00

R$ 463.038,00

Piranhas

R$ 550.000,00

R$ 542.180,00

Santana do Ipanema

R$ 300.000,00

R$ 300.000,00

São Miguel dos Campos

R$ 280.000,00

R$ 280.000,00

Satuba

R$ 1.500.000,00

R$ 1.500.000,00

TOTAL

R$ 8.310.000,00

R$ 7.598.407,30

Maceió
Maragogi
Marechal Deodoro
Murici
Palmeira dos Índios

A partir dessa sobra de orçamento dos referidos Câmpus, foi redirecionado R$ 21.716,00
para o Câmpus Batalha, R$ 7.900,00 para Câmpus Coruripe, R$ 6.680,00 para o Câmpus Rio Largo
e R$ 26.600,00 para o Câmpus Viçosa.
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Ressaltamos, ainda, que o orçamento de 2014 estava dividido entre nível técnico e nível
superior e que não foi possível utilizar o recurso na sua totalidade devido à lacunas de informações,
necessárias para o remanejamento de orçamento em tempo hábil, bem como pela falta de financeiro
no final do exercício.
Vejamos a execução geral do orçamento da assistência estudantil:
Tabela 101- Divisão do Orçamento de Assistência estudantil
– Divisão do Orçamento
Nível técnico

Nível superior

Total

Orçamento

R$ 6.532.971,00

R$ 1.842.633,00

R$ 8.375.604,00

Valor Empenhado

R$ 6.525.117,20

R$ 1.117.512,20

R$ 7.642.629,40

Saldo

R$ 7.853,80

R$ 725.120,80

R$ 732.974,60

Contudo, salientamos que foi executado 91,25% do orçamento, sendo concedidos 7.596
benefícios (bolsas de estudo; bolsas proeja; auxílios permanência; auxílios às práticas artística e
desportivas; auxílios de apoio ao intercâmbio; refeições; óculos). Além disso, acrescente-se o
fardamento para todos os estudantes do nível técnico e os atendimentos das equipes
multidisciplinares disponíveis em cada Câmpus.
Por último, compreende-se que é preciso corrigir as falhas, aplicar melhorias na execução da
política e atender com mais qualidade os estudantes que buscam condições de permanência nas
políticas de assistência estudantil do Instituto.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Resta Claro, ao final desse relatório o esforço da gestão do Instituto Federal de Alagoas em
cumprir sua missão e buscar o alcance de sua visão, por meio dos objetivos estratégicos e por
conseguinte a constante melhoria dos processos de aperfeiçoamento e valorização dos servidores e
alunos.
Nesse sentido, é importante destacar que o momento de prestação de contas nos possibilita
conhecer os resultados positivos alcançados e concluir que ainda há muito a ser feito em prol da
efetividade da missão institucional posta no Plano de Desenvolvimento Institucional. Durante o
exercício de 2014, com o intuito de promover um maior desempenho institucional, o IFAL investiu
no fortalecimento das ações de planejamento, na aprovação da nova estrutura organizacional e
outros documentos normativos, na busca da criação de uma cultura gerencial participativa e
corresponsável, rumo ao cumprimento dos objetivos estratégicos dispostos no PDI, como expressão
do planejamento institucional, refletindo, em termos de objetivos, metas e ações, as grandes linhas
traçadas para o desenvolvimento institucional da instituição.
A garantia da oferta já planejada e o atendimento às demandas sociais conjunturais no ano
de 2014 podem ser considerados de grande alcance e se consolidou por estar pautada na elevada
qualificação e compromisso do corpo de gestores e servidores docentes e técnico-administrativos
que resultaram na elevada capacidade de execução das ações propostas, quer sejam orçamentárias,
institucionais ou educacionais.
O planejamento institucional centrado na consolidação de uma metodologia de planejamento
participativo com suporte em construção de ferramenta de gestão informatizada, capacitação e
desenvolvimento de expertise por parte de todos os envolvidos, permitiu ao IFAL o real
conhecimento de todo o trabalho desenvolvido ao longo de 2014, apresentado neste Relatório de
Gestão.
A execução orçamentária atingiu um índice de 61%. No que diz respeito aos investimentos,
o crédito aprovado na LOA não foi totalmente executado em razão da não liberação de limites
orçamentários por parte do Ministério da Educação. Quanto ao custeio houve um
contingenciamento de 7,4% em relação ao orçamento aprovado. Nesse sentido a execução do IFAL
no tocante aos seus recursos originários aprovados na LOA atingiu o objetivo desejado.
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Os programas e projetos da extensão tiveram grande evolução no ano de 2014, marcada pela
definição de suas ações como fruto de amplo e longo debate com os agentes envolvidos em sua
execução. Diversas parcerias com o mundo produtivo foram alinhavadas, permitindo a apropriação
da missão do IFAL por esta importante parte da comunidade externa. A aprovação e execução de
projetos de extensão vieram corroborar com esta evolução, marcando definitivamente o início de
um ciclo virtuoso neste campo.
O desenvolvimento da Pesquisa e a inovação tiveram teve grande fôlego a partir das ações
do Núcleo de Inovação Tecnológica, que permitiu o desenvolvimento de novos produtos e
processos por meio de parcerias com a iniciativa privada sustentada pela Lei de Inovação.
Obtivemos os dois prêmios máximos no Congresso Norte-Nordeste de Pesquisa e Inovação (IX
CONNEPI), em São Luís, Maranhão. Os bons números de bolsas de pesquisa concedidas em 2014,
foram mantidos, em relação ao ano de 2013 e o processo de avaliação delas, hoje, é exemplo para a
rede. Houve um elevado número de trabalhos aprovados e apresentados em diversas instituições
nacionais e internacionais, contemplando estudantes, além dos servidores docentes e técnicos
administrativos. Trata-se de um marco no fomento à pesquisa e inovação em toda a Rede Federal de
EPCT.
A pós-graduação alcançou grandes resultados ao firmar convênios com a Universidade
Federal da Bahia para por meio do Programa de Mestrado e de Doutorado, com a oferta de vagas
específicas para servidores do IFAL, no curso de Pós-Graduação em Engenharia Industrial. Além
disso, foram ofertados cursos de especialização em Gestão Pública, Linguagens e Práticas Sociais,
Química Tecnológica e Educação e Meio Ambiente.
Foi firmado também acordo para propiciar obtenção de inovação tecnológica, por meio de
ações mútuas de suas Instituições partícipes, quer sejam IFAL e UFAL.
Por fim, cabe destacar que no Ensino, houve o incremento de ofertas de novos cursos nos
diversos níveis, tanto na modalidade presencial como a distância, seguindo a proposta de expansão
contida no nosso PDI. Vale salientar também, que o ensino no IFAL é pautado numa concepção
que tem como elemento basilar, o diálogo permanente entre a realidade concreta e os saberes
socialmente construídos, procurando constantemente alternativas que efetivem uma educação de
qualidade social, para de fato cumprir a missão apontada em nossos documentos norteadores.
Assim, a Instituição, a partir do planejamento anual para definição de ofertas do ensino,
contratação e formação de servidores, infraestrutura necessária, tomando como base os dados e as
informações disponibilizadas pelo Observatório Socioeconômico e Educacional, realizou várias
ações tais como: a garantia da adoção de ações afirmativas nos processos seletivos, a ampliação e
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atualização do acervo bibliográfico, a reformulação dos projetos dos cursos em andamento, a
organização pedagógica dos cursos novos, a consolidação das políticas de educação a distância,
além de assegurar mecanismos para participação de alunos nas olimpíadas das diversas áreas de
conhecimento.
Para o ano de 2015 já foram planejadas novas metas imprescindíveis ao bom desempenho
institucional, sendo necessário dar continuidade àquelas previstas no ano de 2014. Entende-se este
processo de adequação e de renovação, como um trabalho que conta com esforço conjunto e
construtivo das representações, tanto interno, quanto dos atores externos, na busca da melhoria da
qualidade dos serviços oferecidos, bem como no cumprimento das diretrizes político-institucionais
de entendimento do IFAL como uma instituição formadora e promotora do desenvolvimento local e
regional à luz da cidadania.
Dessa forma, concluímos com a expectativa de continuarmos em 2015 a cumprir as
premissas estratégicas institucionais, a fim de avançarmos rumo ao alcance dos objetivos
estratégicos previstos no Plano de Desenvolvimento Institucional vigente.

